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Alteração 71
Andrea Caroppo

Proposta de regulamento
Considerando 1

Texto da Comissão Alteração

1. O quadro regulamentar que rege a 
política de coesão da União para o 
período de 2021 a 2027, no contexto do 
próximo quadro financeiro plurianual, 
contribui para o cumprimento dos 
compromissos da União no sentido de 
aplicar o Acordo de Paris e os Objetivos 
de Desenvolvimento Sustentável das 
Nações Unidas, graças à concentração do 
financiamento da União em objetivos 
ecológicos. O presente regulamento aplica 
uma das prioridades estabelecidas na 
Comunicação relativa ao Pacto Ecológico 
Europeu11 e faz parte do Plano de 
Investimento para uma Europa 
Sustentável12 que concede financiamento 
específico ao abrigo do Mecanismo para 
uma Transição Justa no contexto da 
política de coesão, a fim de fazer face aos 
custos económicos e sociais da transição 
para uma economia circular e com impacto 
neutro no clima, em que as emissões de 
gases com efeito de estufa restantes sejam 
compensadas por uma absorção 
equivalente.

1. O presente regulamento aplica uma 
das prioridades estabelecidas na 
Comunicação relativa ao Pacto Ecológico 
Europeu11 e faz parte do Plano de 
Investimento para uma Europa 
Sustentável12 que concede financiamento 
específico ao abrigo do Mecanismo para 
uma Transição Justa no contexto da 
política de coesão, a fim de fazer face aos 
custos económicos e sociais da transição 
para uma economia circular e com impacto 
neutro no clima, em que as emissões de 
gases com efeito de estufa restantes sejam 
compensadas por uma absorção 
equivalente. Além disso, o presente 
regulamento prevê um contributo 
importante para as indispensáveis ações 
de combate à forte e repentina deflação 
que a UE enfrentará após a pandemia da 
COVID-19.

__________________ __________________
11 COM(2019) 640 final de 11.12.2019. 11 COM(2019) 640 final de 11.12.2019.
12 COM(2020) 21 de 14.1.2020. 12 COM(2020) 21 de 14.1.2020.

Or. it

Alteração 72
Radan Kanev

Proposta de regulamento
Considerando 1
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Texto da Comissão Alteração

1. O quadro regulamentar que rege a 
política de coesão da União para o período 
de 2021 a 2027, no contexto do próximo 
quadro financeiro plurianual, contribui para 
o cumprimento dos compromissos da 
União no sentido de aplicar o Acordo de 
Paris e os Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável das Nações Unidas, graças à 
concentração do financiamento da União 
em objetivos ecológicos. O presente 
regulamento aplica uma das prioridades 
estabelecidas na Comunicação relativa ao 
Pacto Ecológico Europeu11 e faz parte do 
Plano de Investimento para uma Europa 
Sustentável12 que concede financiamento 
específico ao abrigo do Mecanismo para 
uma Transição Justa no contexto da 
política de coesão, a fim de fazer face aos 
custos económicos e sociais da transição 
para uma economia circular e com impacto 
neutro no clima, em que as emissões de 
gases com efeito de estufa restantes sejam 
compensadas por uma absorção 
equivalente.

1. O quadro regulamentar que rege a 
política de coesão da União para o período 
de 2021 a 2027, no contexto do próximo 
quadro financeiro plurianual, contribui para 
o cumprimento dos compromissos da 
União no sentido de aplicar o Acordo de 
Paris para limitar o aquecimento global a 
menos de 1,5ºC e os Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável das Nações 
Unidas, graças à concentração do 
financiamento da União em objetivos 
ecológicos, bem como ao Pilar Europeu 
dos Direitos Sociais. O presente 
regulamento aplica uma das prioridades 
estabelecidas na Comunicação relativa ao 
Pacto Ecológico Europeu11 e faz parte do 
Plano de Investimento para uma Europa 
Sustentável12 que concede financiamento 
específico ao abrigo do Mecanismo para 
uma Transição Justa no contexto da 
política de coesão, a fim de fazer face aos 
desafios económicos e sociais da transição 
para uma economia circular, totalmente 
baseada em fontes de energia renováveis, 
altamente eficiente em matéria de 
recursos e energia e com impacto neutro 
no clima, o mais rapidamente possível e o 
mais tardar até 2050, e de apoiar e 
acompanhar as regiões e os cidadãos da 
União através de medidas de apoio social, 
económico e no âmbito do mercado de 
trabalho.

__________________ __________________
11 COM(2019) 640 final de 11.12.2019. 11 COM(2019) 640 final de 11.12.2019.
12 COM(2020) 21 de 14.1.2020. 12 COM(2020) 21 de 14.1.2020.

Or. en

Alteração 73
Marie-Pierre Vedrenne, Sylvie Brunet, Stéphane Bijoux, Véronique Trillet-Lenoir, Ilana 
Cicurel, Dragoș Pîslaru, Jordi Cañas, Radka Maxová
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Proposta de regulamento
Considerando 1

Texto da Comissão Alteração

1. O quadro regulamentar que rege a 
política de coesão da União para o período 
de 2021 a 2027, no contexto do próximo 
quadro financeiro plurianual, contribui para 
o cumprimento dos compromissos da 
União no sentido de aplicar o Acordo de 
Paris e os Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável das Nações Unidas, graças à 
concentração do financiamento da União 
em objetivos ecológicos. O presente 
regulamento aplica uma das prioridades 
estabelecidas na Comunicação relativa ao 
Pacto Ecológico Europeu11 e faz parte do 
Plano de Investimento para uma Europa 
Sustentável12 que concede financiamento 
específico ao abrigo do Mecanismo para 
uma Transição Justa no contexto da 
política de coesão, a fim de fazer face aos 
custos económicos e sociais da transição 
para uma economia circular e com impacto 
neutro no clima, em que as emissões de 
gases com efeito de estufa restantes sejam 
compensadas por uma absorção 
equivalente.

1. O quadro regulamentar que rege a 
política de coesão da União para o período 
de 2021 a 2027, no contexto do próximo 
quadro financeiro plurianual, contribui para 
o cumprimento dos compromissos da 
União no sentido de aplicar o Acordo de 
Paris, o Pilar Europeu dos Direitos 
Sociais e os Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável das Nações Unidas, graças à 
concentração do financiamento da União 
em objetivos ecológicos. O presente 
regulamento aplica uma das prioridades 
estabelecidas na Comunicação relativa ao 
Pacto Ecológico Europeu11 e faz parte do 
Plano de Investimento para uma Europa 
Sustentável12 que concede financiamento 
específico ao abrigo do Mecanismo para 
uma Transição Justa no contexto da 
política de coesão, a fim de não deixar 
ninguém para trás e de fazer face aos 
custos económicos e sociais da transição 
para uma economia circular e com impacto 
neutro no clima até 2050, em que as 
emissões de gases com efeito de estufa 
restantes sejam compensadas por uma 
absorção equivalente.

__________________ __________________
11 COM(2019) 640 final de 11.12.2019. 11 COM(2019) 640 final de 11.12.2019.
12 COM(2020) 21 de 14.1.2020. 12 COM(2020) 21 de 14.1.2020.

Or. fr

Alteração 74
Stelios Kympouropoulos

Proposta de regulamento
Considerando 1

Texto da Comissão Alteração

1. O quadro regulamentar que rege a 1. O quadro regulamentar que rege a 
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política de coesão da União para o período 
de 2021 a 2027, no contexto do próximo 
quadro financeiro plurianual, contribui para 
o cumprimento dos compromissos da 
União no sentido de aplicar o Acordo de 
Paris e os Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável das Nações Unidas, graças à 
concentração do financiamento da União 
em objetivos ecológicos. O presente 
regulamento aplica uma das prioridades 
estabelecidas na Comunicação relativa ao 
Pacto Ecológico Europeu11 e faz parte do 
Plano de Investimento para uma Europa 
Sustentável12 que concede financiamento 
específico ao abrigo do Mecanismo para 
uma Transição Justa no contexto da 
política de coesão, a fim de fazer face aos 
custos económicos e sociais da transição 
para uma economia circular e com impacto 
neutro no clima, em que as emissões de 
gases com efeito de estufa restantes sejam 
compensadas por uma absorção 
equivalente.

política de coesão da União para o período 
de 2021 a 2027, no contexto do próximo 
quadro financeiro plurianual, contribui para 
o cumprimento dos compromissos da 
União no sentido de aplicar o Acordo de 
Paris e os Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável das Nações Unidas, graças à 
concentração do financiamento da União 
em objetivos ecológicos. O presente 
regulamento aplica uma das prioridades 
estabelecidas na Comunicação relativa ao 
Pacto Ecológico Europeu11 e faz parte do 
Plano de Investimento para uma Europa 
Sustentável12 que concede financiamento 
específico ao abrigo do Mecanismo para 
uma Transição Justa no contexto da 
política de coesão, a fim de fazer face, 
mediante a otimização das oportunidades 
de emprego sustentável, aos custos 
económicos e sociais da transição para uma 
economia circular e com impacto neutro no 
clima, em que as emissões de gases com 
efeito de estufa restantes sejam 
compensadas por uma absorção 
equivalente.

__________________ __________________
11 COM(2019) 640 final de 11.12.2019. 11 COM(2019) 640 final de 11.12.2019.
12 COM(2020) 21 de 14.1.2020. 12 COM(2020) 21 de 14.1.2020.

Or. en

Alteração 75
Margarita de la Pisa Carrión

Proposta de regulamento
Considerando 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. A pandemia da COVID-19 está a 
ter um grande impacto na saúde, 
económico e social nos Estados-Membros, 
com consequências desconhecidas. É 
importante analisar a situação em que 
cada região se encontra, bem como 
elaborar um plano de recuperação 
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adaptado às suas especificidades, que dê 
prioridade à recuperação económica e à 
manutenção e criação de emprego, sendo 
necessário repensar os objetivos do Pacto 
Ecológico.

Or. es

Alteração 76
Radan Kanev

Proposta de regulamento
Considerando 2

Texto da Comissão Alteração

2. A transição para uma economia 
circular e com impacto neutro no clima 
constitui um dos objetivos políticos mais 
importantes para a União. Em 12 de 
dezembro de 2019, o Conselho Europeu 
aprovou também o objetivo de alcançar 
uma UE com impacto neutro no clima 
até 2050, em conformidade com os 
objetivos do Acordo de Paris. Embora a 
luta contra as alterações climáticas e a 
degradação do ambiente a todos venha a 
beneficiar a longo prazo e oferecer 
oportunidades e desafios a médio prazo, 
nem todas as regiões e Estados-Membros 
iniciam a sua transição no mesmo ponto de 
partida ou têm a mesma capacidade de 
resposta. Alguns estão mais avançados do 
que outros e a transição implica um 
impacto social e económico mais vasto 
para as regiões que dependem fortemente 
dos combustíveis fósseis, em especial do 
carvão, da lenhite, da turfa e do xisto 
betuminoso, ou das indústrias com 
utilização intensiva de gases com efeito de 
estufa. Esta situação não só gera o risco de 
uma transição a velocidades diferentes na 
União no que respeita à ação climática, 
mas também de disparidades crescentes 
entre as regiões, em detrimento dos 
objetivos de coesão social, económica e 

2. A transição para uma economia 
circular, totalmente baseada em fontes de 
energia renováveis, altamente eficiente 
em matéria de recursos e energia e com 
impacto neutro no clima constitui um dos 
objetivos políticos mais importantes para a 
União. Segundo um inquérito sobre o 
climático realizado pelo Banco Europeu 
de Investimento (BEI) em 2019, 82% dos 
cidadãos da União gostariam de ter um 
apoio financeiro específico para a 
transição energética. Em 12 de dezembro 
de 2019, o Conselho Europeu aprovou 
também o objetivo de alcançar uma UE 
com impacto neutro no clima até 2050, em 
conformidade com os objetivos do Acordo 
de Paris. A luta contra as alterações 
climáticas e a degradação do ambiente 
constitui um desafio que pode ser 
transformado em oportunidades a médio e 
longo prazo se for empreendida de forma 
socialmente justa. Nem todas as regiões e 
Estados-Membros iniciam a sua transição 
necessária e premente no mesmo ponto de 
partida ou têm a mesma capacidade de 
resposta. Alguns estão mais avançados do 
que outros e a transição implica um 
impacto social, económico e ao nível do 
mercado de trabalho mais vasto para as 
regiões que dependem fortemente dos 
combustíveis fósseis, do gás, do carvão, da 
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territorial. lenhite, da turfa e do xisto betuminoso, 
e/ou das indústrias com utilização intensiva 
de gases com efeito de estufa e para as 
pessoas que nelas vivem. Muitas dessas 
regiões contam-se entre as mais prósperas 
dos seus Estados-Membros respetivos, 
mas veem-se confrontadas com o risco de 
sofrerem uma grave degradação 
económica e social se a transição não for 
bem gerida. Esta situação não só gera o 
risco de uma transição a velocidades 
diferentes na União no que respeita à ação 
climática, mas também de disparidades 
crescentes entre as regiões, em detrimento 
dos objetivos de coesão social, económica 
e territorial. Por conseguinte, é da maior 
importância apoiar com caráter de 
urgência as regiões e os intervenientes 
cujo contributo seja fundamental para 
assegurar uma transição célere e justa, 
em consonância com os objetivos 
climáticos da União, de modo a não 
aumentar o fosso já existente.

Or. en

Alteração 77
Andrea Caroppo

Proposta de regulamento
Considerando 2

Texto da Comissão Alteração

2. A transição para uma economia 
circular e com impacto neutro no clima 
constitui um dos objetivos políticos mais 
importantes para a União. Em 12 de 
dezembro de 2019, o Conselho Europeu 
aprovou também o objetivo de alcançar 
uma UE com impacto neutro no clima até 
2050, em conformidade com os objetivos 
do Acordo de Paris. Embora a luta contra 
as alterações climáticas e a degradação do 
ambiente a todos venha a beneficiar a 
longo prazo e oferecer oportunidades e 
desafios a médio prazo, nem todas as 

2. A transição para uma economia 
circular e com impacto neutro no clima 
constitui um dos objetivos políticos mais 
importantes para a União. Em 12 de 
dezembro de 2019, o Conselho Europeu 
aprovou também o objetivo de alcançar 
uma UE com impacto neutro no clima até 
2050, em conformidade com os objetivos 
do Acordo de Paris. O efeito deflacionário 
da luta contra as alterações climáticas terá 
consequências socioeconómicas negativas 
a médio prazo, pelo que o impacto 
ambiental nem sempre será positivo. Além 



AM\1204978PT.docx 9/132 PE652.272v01-00

PT

regiões e Estados-Membros iniciam a sua 
transição no mesmo ponto de partida ou 
têm a mesma capacidade de resposta. 
Alguns estão mais avançados do que outros 
e a transição implica um impacto social e 
económico mais vasto para as regiões que 
dependem fortemente dos combustíveis 
fósseis, em especial do carvão, da lenhite, 
da turfa e do xisto betuminoso, ou das 
indústrias com utilização intensiva de gases 
com efeito de estufa. Esta situação não só 
gera o risco de uma transição a velocidades 
diferentes na União no que respeita à ação 
climática, mas também de disparidades 
crescentes entre as regiões, em detrimento 
dos objetivos de coesão social, económica 
e territorial.

disso, tendo em conta que a pandemia da 
COVID-19 provocará uma profunda 
recessão e, na ausência de políticas 
monetárias adequadas do BCE, uma 
deflação duradoura, revela-se 
especialmente pertinente atenuar o efeito 
pró-cíclico das políticas climáticas da 
União, adiando a data prevista para a 
consecução do objetivo aprovado pelo 
Conselho Europeu. Além disso, nem todas 
as regiões e Estados-Membros iniciam a 
sua transição para uma economia com 
impacto neutro no clima no mesmo ponto 
de partida ou têm a mesma capacidade de 
resposta. Alguns estão mais avançados do 
que outros e a transição implica um 
impacto social, económico e no mercado 
de trabalho mais vasto para as regiões que 
dependem fortemente dos combustíveis 
fósseis, em especial do carvão, da lenhite, 
da turfa e do xisto betuminoso, ou das 
indústrias com utilização intensiva de gases 
com efeito de estufa. Esta situação não só 
gera o risco de uma transição a velocidades 
diferentes na União no que respeita à ação 
climática, mas também de disparidades 
crescentes entre as regiões, em detrimento 
dos objetivos de coesão social, económica 
e territorial.

Or. it

Alteração 78
Jordi Cañas, Dragoș Pîslaru

Proposta de regulamento
Considerando 2

Texto da Comissão Alteração

2. A transição para uma economia 
circular e com impacto neutro no clima 
constitui um dos objetivos políticos mais 
importantes para a União. Em 12 de 
dezembro de 2019, o Conselho Europeu 
aprovou também o objetivo de alcançar 
uma UE com impacto neutro no clima 

2. A transição para uma economia 
circular e com impacto neutro no clima 
constitui um dos objetivos políticos mais 
importantes para a União. Em 12 de 
dezembro de 2019, o Conselho Europeu 
aprovou também o objetivo de alcançar 
uma UE com impacto neutro no clima 



PE652.272v01-00 10/132 AM\1204978PT.docx

PT

até 2050, em conformidade com os 
objetivos do Acordo de Paris. Embora a 
luta contra as alterações climáticas e a 
degradação do ambiente a todos venha a 
beneficiar a longo prazo e oferecer 
oportunidades e desafios a médio prazo, 
nem todas as regiões e Estados-Membros 
iniciam a sua transição no mesmo ponto de 
partida ou têm a mesma capacidade de 
resposta. Alguns estão mais avançados do 
que outros e a transição implica um 
impacto social e económico mais vasto 
para as regiões que dependem fortemente 
dos combustíveis fósseis, em especial do 
carvão, da lenhite, da turfa e do xisto 
betuminoso, ou das indústrias com 
utilização intensiva de gases com efeito de 
estufa. Esta situação não só gera o risco de 
uma transição a velocidades diferentes na 
União no que respeita à ação climática, 
mas também de disparidades crescentes 
entre as regiões, em detrimento dos 
objetivos de coesão social, económica e 
territorial.

até 2050, em conformidade com os 
objetivos do Acordo de Paris. Embora a 
luta contra as alterações climáticas e a 
degradação do ambiente a todos venha a 
beneficiar a longo prazo e oferecer 
oportunidades e desafios a médio prazo, 
nem todas as regiões e Estados-Membros 
iniciam a sua transição no mesmo ponto de 
partida ou têm a mesma capacidade de 
resposta. Alguns estão mais avançados do 
que outros e a transição implica um 
impacto social e económico mais vasto 
para as regiões que dependem fortemente 
dos combustíveis fósseis, em especial do 
carvão, da lenhite, da turfa e do xisto 
betuminoso, ou das indústrias com 
utilização intensiva de gases com efeito de 
estufa. Esta situação não só gera o risco de 
uma transição a velocidades diferentes na 
União no que respeita à ação climática, 
mas também de disparidades crescentes 
entre as regiões, em detrimento dos 
objetivos de coesão social, económica e 
territorial. Deve ser prestada especial 
atenção às regiões NUTS III com uma 
população inferior a 12,5 hab/km2 ou com 
uma diminuição média anual da 
população superior a -1% desde 2007, que 
devem seguir planos regionais e nacionais 
específicos para atrair pessoas e 
incentivar a sua fixação no território, bem 
como para aumentar o investimento 
empresarial e a acessibilidade dos serviços 
digitais e públicos.

Or. en

Alteração 79
Anne Sander

Proposta de regulamento
Considerando 2

Texto da Comissão Alteração

2. A transição para uma economia 
circular e com impacto neutro no clima 

2. A transição para uma economia 
circular e com impacto neutro no clima 
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constitui um dos objetivos políticos mais 
importantes para a União. Em 12 de 
dezembro de 2019, o Conselho Europeu 
aprovou também o objetivo de alcançar 
uma UE com impacto neutro no clima até 
2050, em conformidade com os objetivos 
do Acordo de Paris. Embora a luta contra 
as alterações climáticas e a degradação do 
ambiente a todos venha a beneficiar a 
longo prazo e oferecer oportunidades e 
desafios a médio prazo, nem todas as 
regiões e Estados-Membros iniciam a sua 
transição no mesmo ponto de partida ou 
têm a mesma capacidade de resposta. 
Alguns estão mais avançados do que outros 
e a transição implica um impacto social e 
económico mais vasto para as regiões que 
dependem fortemente dos combustíveis 
fósseis, em especial do carvão, da lenhite, 
da turfa e do xisto betuminoso, ou das 
indústrias com utilização intensiva de gases 
com efeito de estufa. Esta situação não só 
gera o risco de uma transição a velocidades 
diferentes na União no que respeita à ação 
climática, mas também de disparidades 
crescentes entre as regiões, em detrimento 
dos objetivos de coesão social, económica 
e territorial.

constitui um dos objetivos políticos mais 
importantes para a União e deve constituir 
uma oportunidade de crescimento 
sustentável que favoreça o 
desenvolvimento económico e social em 
todos os territórios. Ninguém deve ser 
deixado para trás na transição energética. 
Em 12 de dezembro de 2019, o Conselho 
Europeu aprovou também o objetivo de 
alcançar uma UE com impacto neutro no 
clima até 2050, em conformidade com os 
objetivos do Acordo de Paris. Embora a 
luta contra as alterações climáticas e a 
degradação do ambiente a todos venha a 
beneficiar a longo prazo e oferecer 
oportunidades e desafios a médio prazo, 
nem todas as regiões e Estados-Membros 
iniciam a sua transição no mesmo ponto de 
partida ou têm a mesma capacidade de 
resposta. Alguns estão mais avançados do 
que outros e a transição implica um 
impacto social e económico mais vasto, 
incluindo no mercado de trabalho, para as 
regiões que dependem fortemente dos 
combustíveis fósseis, em especial do 
carvão, da lenhite, da turfa e do xisto 
betuminoso, ou das indústrias com 
utilização intensiva de gases com efeito de 
estufa. Esta situação não só gera o risco de 
uma transição a velocidades diferentes na 
União no que respeita à ação climática, 
mas também de disparidades crescentes 
entre as regiões e de agravamento das 
desigualdades sociais entre os europeus, 
em detrimento dos objetivos de coesão 
social, económica e territorial.

Or. fr

Alteração 80
Margarita de la Pisa Carrión

Proposta de regulamento
Considerando 2
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Texto da Comissão Alteração

2. A transição para uma economia 
circular e com impacto neutro no clima 
constitui um dos objetivos políticos mais 
importantes para a União. Em 12 de 
dezembro de 2019, o Conselho Europeu 
aprovou também o objetivo de alcançar 
uma UE com impacto neutro no clima até 
2050, em conformidade com os objetivos 
do Acordo de Paris. Embora a luta contra 
as alterações climáticas e a degradação do 
ambiente a todos venha a beneficiar a 
longo prazo e oferecer oportunidades e 
desafios a médio prazo, nem todas as 
regiões e Estados-Membros iniciam a sua 
transição no mesmo ponto de partida ou 
têm a mesma capacidade de resposta. 
Alguns estão mais avançados do que outros 
e a transição implica um impacto social e 
económico mais vasto para as regiões que 
dependem fortemente dos combustíveis 
fósseis, em especial do carvão, da lenhite, 
da turfa e do xisto betuminoso, ou das 
indústrias com utilização intensiva de gases 
com efeito de estufa. Esta situação não só 
gera o risco de uma transição a velocidades 
diferentes na União no que respeita à ação 
climática, mas também de disparidades 
crescentes entre as regiões, em detrimento 
dos objetivos de coesão social, económica 
e territorial.

2. No contexto da atual crise 
sanitária e económica provocada pelo 
vírus de Wuhan, é necessário adiar os 
objetivos de transição para uma economia 
circular e com impacto neutro no clima e 
estabelecer a manutenção e a recuperação 
do tecido produtivo europeu como o 
objetivo político mais importante para a 
União. Em 12 de dezembro de 2019, o 
Conselho Europeu aprovou também o 
objetivo de alcançar uma UE com impacto 
neutro no clima até 2050, em conformidade 
com os objetivos do Acordo de Paris. 
Embora a luta contra as alterações 
climáticas e a degradação do ambiente a 
todos venha a beneficiar a longo prazo e 
oferecer oportunidades e desafios a médio 
prazo, nem todas as regiões e 
Estados-Membros iniciam a sua transição 
no mesmo ponto de partida ou têm a 
mesma capacidade de resposta. Alguns 
estão mais avançados do que outros e a 
transição implica um impacto social e 
económico mais vasto para as regiões que 
dependem fortemente dos combustíveis 
fósseis, em especial do carvão, da lenhite, 
da turfa e do xisto betuminoso, ou das 
indústrias com utilização intensiva de gases 
com efeito de estufa. Esta situação não só 
gera o risco de uma transição a velocidades 
diferentes na União no que respeita à ação 
climática, mas também de disparidades 
crescentes entre as regiões, em detrimento 
dos objetivos de coesão social, económica 
e territorial.

Or. es

Alteração 81
Manuel Pizarro, Alex Agius Saliba, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Milan 
Brglez, Evelyn Regner, Marc Angel, Elisabetta Gualmini, Brando Benifei, Pierfrancesco 
Majorino, Gabriele Bischoff, Estrella Durá Ferrandis, Pierre Larrouturou, Klára 
Dobrev, Agnes Jongerius
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Proposta de regulamento
Considerando 2

Texto da Comissão Alteração

2. A transição para uma economia 
circular e com impacto neutro no clima 
constitui um dos objetivos políticos mais 
importantes para a União. Em 12 de 
dezembro de 2019, o Conselho Europeu 
aprovou também o objetivo de alcançar 
uma UE com impacto neutro no clima 
até 2050, em conformidade com os 
objetivos do Acordo de Paris. Embora a 
luta contra as alterações climáticas e a 
degradação do ambiente a todos venha a 
beneficiar a longo prazo e oferecer 
oportunidades e desafios a médio prazo, 
nem todas as regiões e Estados-Membros 
iniciam a sua transição no mesmo ponto de 
partida ou têm a mesma capacidade de 
resposta. Alguns estão mais avançados do 
que outros e a transição implica um 
impacto social e económico mais vasto 
para as regiões que dependem fortemente 
dos combustíveis fósseis, em especial do 
carvão, da lenhite, da turfa e do xisto 
betuminoso, ou das indústrias com 
utilização intensiva de gases com efeito de 
estufa. Esta situação não só gera o risco de 
uma transição a velocidades diferentes na 
União no que respeita à ação climática, 
mas também de disparidades crescentes 
entre as regiões, em detrimento dos 
objetivos de coesão social, económica e 
territorial.

2. A transição para uma economia 
circular e com impacto neutro no clima 
constitui um dos objetivos políticos mais 
importantes para a União. Em 12 de 
dezembro de 2019, o Conselho Europeu 
aprovou também o objetivo de alcançar 
uma UE com impacto neutro no clima 
até 2050, em conformidade com os 
objetivos do Acordo de Paris. Embora a 
luta contra as alterações climáticas e a 
degradação do ambiente a todos venha a 
beneficiar a longo prazo e oferecer 
oportunidades e desafios a médio prazo, 
nem todas as regiões e Estados-Membros 
iniciam a sua transição no mesmo ponto de 
partida ou têm a mesma capacidade de 
resposta. Alguns estão mais avançados do 
que outros e a transição implica um 
impacto social , laboral, económico e 
cultural mais vasto para as regiões que 
dependem fortemente dos combustíveis 
fósseis, em especial do carvão, da lenhite, 
da turfa e do xisto betuminoso, ou das 
indústrias com utilização intensiva de gases 
com efeito de estufa e de outros setores 
com utilização intensiva de energia, como 
os do aço, cimento, indústria química, 
vidro e transportes, cuja adaptação e 
modernização exigirá um apoio 
significativo. Esta situação não só gera o 
risco de uma transição a velocidades 
diferentes na União no que respeita à ação 
climática, mas também de disparidades 
crescentes entre as regiões, em detrimento 
dos objetivos de coesão social, económica 
e territorial.

Or. en

Alteração 82
Sandra Pereira, Marc Botenga
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Proposta de regulamento
Considerando 2

Texto da Comissão Alteração

2. A transição para uma economia 
circular e com impacto neutro no clima 
constitui um dos objetivos políticos mais 
importantes para a União. Em 12 de 
dezembro de 2019, o Conselho Europeu 
aprovou também o objetivo de alcançar 
uma UE com impacto neutro no clima 
até 2050, em conformidade com os 
objetivos do Acordo de Paris. Embora a 
luta contra as alterações climáticas e a 
degradação do ambiente a todos venha a 
beneficiar a longo prazo e oferecer 
oportunidades e desafios a médio prazo, 
nem todas as regiões e Estados-Membros 
iniciam a sua transição no mesmo ponto de 
partida ou têm a mesma capacidade de 
resposta. Alguns estão mais avançados do 
que outros e a transição implica um 
impacto social e económico mais vasto 
para as regiões que dependem fortemente 
dos combustíveis fósseis, em especial do 
carvão, da lenhite, da turfa e do xisto 
betuminoso, ou das indústrias com 
utilização intensiva de gases com efeito de 
estufa. Esta situação não só gera o risco de 
uma transição a velocidades diferentes na 
União no que respeita à ação climática, 
mas também de disparidades crescentes 
entre as regiões, em detrimento dos 
objetivos de coesão social, económica e 
territorial.

2. A transição para uma economia 
circular e com impacto neutro no clima 
constitui um dos objetivos políticos mais 
importantes para a União. Em 12 de 
dezembro de 2019, o Conselho Europeu 
aprovou também o objetivo de alcançar 
uma UE com impacto neutro no clima 
até 2050, em conformidade com os 
objetivos do Acordo de Paris. Embora a 
luta contra as alterações climáticas e a 
degradação do ambiente a todos venha a 
beneficiar a longo prazo e oferecer 
oportunidades e desafios a médio prazo, 
nem todas as regiões e Estados-Membros 
iniciam a sua transição no mesmo ponto de 
partida ou têm a mesma capacidade de 
resposta, considerando as suas 
especificidades históricas e culturais, ou o 
impacto que as políticas de austeridade 
tiveram na evolução da sua economia. 
Alguns estão mais avançados do que outros 
e a transição implica um impacto social e 
económico mais vasto para as regiões que 
dependem fortemente dos combustíveis 
fósseis, em especial do carvão, da lenhite, 
da turfa e do xisto betuminoso, ou das 
indústrias com utilização intensiva de gases 
com efeito de estufa. Esta situação não só 
gera o risco de uma transição a velocidades 
diferentes na União no que respeita à ação 
climática, mas também de disparidades 
crescentes entre as regiões, em detrimento 
dos objetivos de coesão social, económica 
e territorial.

Or. pt

Alteração 83
Marianne Vind

Proposta de regulamento
Considerando 2
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Texto da Comissão Alteração

2. A transição para uma economia 
circular e com impacto neutro no clima 
constitui um dos objetivos políticos mais 
importantes para a União. Em 12 de 
dezembro de 2019, o Conselho Europeu 
aprovou também o objetivo de alcançar 
uma UE com impacto neutro no clima 
até 2050, em conformidade com os 
objetivos do Acordo de Paris. Embora a 
luta contra as alterações climáticas e a 
degradação do ambiente a todos venha a 
beneficiar a longo prazo e oferecer 
oportunidades e desafios a médio prazo, 
nem todas as regiões e Estados-Membros 
iniciam a sua transição no mesmo ponto de 
partida ou têm a mesma capacidade de 
resposta. Alguns estão mais avançados do 
que outros e a transição implica um 
impacto social e económico mais vasto 
para as regiões que dependem fortemente 
dos combustíveis fósseis, em especial do 
carvão, da lenhite, da turfa e do xisto 
betuminoso, ou das indústrias com 
utilização intensiva de gases com efeito de 
estufa. Esta situação não só gera o risco de 
uma transição a velocidades diferentes na 
União no que respeita à ação climática, 
mas também de disparidades crescentes 
entre as regiões, em detrimento dos 
objetivos de coesão social, económica e 
territorial.

2. A transição para uma economia 
circular e com impacto neutro no clima 
constitui um dos objetivos políticos mais 
importantes para a União. Em 12 de 
dezembro de 2019, o Conselho Europeu 
aprovou também o objetivo de alcançar 
uma UE com impacto neutro no clima 
até 2050, o mais tardar, em conformidade 
com os objetivos do Acordo de Paris. 
Embora a luta contra as alterações 
climáticas e a degradação do ambiente a 
todos venha a beneficiar a longo prazo e 
oferecer oportunidades e desafios a médio 
prazo, nem todas as regiões e 
Estados-Membros iniciam a sua transição 
no mesmo ponto de partida ou têm a 
mesma capacidade de resposta. Alguns 
estão mais avançados na transição 
ecológica do que outros e a transição 
implica um impacto social e económico 
mais vasto para as regiões que dependem 
fortemente dos combustíveis fósseis, em 
especial do carvão, da lenhite, da turfa e do 
xisto betuminoso, ou das indústrias com 
utilização intensiva de gases com efeito de 
estufa, bem como para os respetivos 
fornecedores e prestadores de serviços. 
Esta situação não só gera o risco de uma 
transição a velocidades diferentes na União 
no que respeita à ação climática, mas 
também de disparidades crescentes entre as 
regiões, em detrimento dos objetivos de 
coesão social, económica e territorial.

Or. en

Alteração 84
Miriam Lexmann, Tomáš Zdechovský, Lukas Mandl, Ádám Kósa, Andrea Bocskor

Proposta de regulamento
Considerando 2
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Texto da Comissão Alteração

2. A transição para uma economia 
circular e com impacto neutro no clima 
constitui um dos objetivos políticos mais 
importantes para a União. Em 12 de 
dezembro de 2019, o Conselho Europeu 
aprovou também o objetivo de alcançar 
uma UE com impacto neutro no clima 
até 2050, em conformidade com os 
objetivos do Acordo de Paris. Embora a 
luta contra as alterações climáticas e a 
degradação do ambiente a todos venha a 
beneficiar a longo prazo e oferecer 
oportunidades e desafios a médio prazo, 
nem todas as regiões e Estados-Membros 
iniciam a sua transição no mesmo ponto de 
partida ou têm a mesma capacidade de 
resposta. Alguns estão mais avançados do 
que outros e a transição implica um 
impacto social e económico mais vasto 
para as regiões que dependem fortemente 
dos combustíveis fósseis, em especial do 
carvão, da lenhite, da turfa e do xisto 
betuminoso, ou das indústrias com 
utilização intensiva de gases com efeito de 
estufa. Esta situação não só gera o risco de 
uma transição a velocidades diferentes na 
União no que respeita à ação climática, 
mas também de disparidades crescentes 
entre as regiões, em detrimento dos 
objetivos de coesão social, económica e 
territorial.

2. A transição para uma economia 
circular e com impacto neutro no clima 
constitui um dos objetivos políticos mais 
importantes para a União. Em 12 de 
dezembro de 2019, o Conselho Europeu 
aprovou também o objetivo de alcançar 
uma UE com impacto neutro no clima 
até 2050, em conformidade com os 
objetivos do Acordo de Paris. Embora a 
luta contra as alterações climáticas e a 
degradação do ambiente a todos venha a 
beneficiar a longo prazo e oferecer 
oportunidades e desafios a médio prazo, 
nem todas as regiões e Estados-Membros 
iniciam a sua transição no mesmo ponto de 
partida ou têm a mesma capacidade de 
resposta. Alguns estão mais avançados do 
que outros e alguns são mais afetados do 
que outros pela crise da COVID-19, 
enquanto a transição implica um impacto 
social e económico mais vasto para as 
regiões que dependem fortemente dos 
combustíveis fósseis, em especial do 
carvão, da lenhite, da turfa e do xisto 
betuminoso, ou das indústrias com 
utilização intensiva de gases com efeito de 
estufa. Esta situação não só gera o risco de 
uma transição a velocidades diferentes na 
União no que respeita à ação climática, 
mas também de disparidades crescentes 
entre as regiões, em detrimento dos 
objetivos de coesão social, económica e 
territorial.

Or. en

Alteração 85
Beata Szydło, Elżbieta Rafalska, Anna Zalewska

Proposta de regulamento
Considerando 2
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Texto da Comissão Alteração

2. A transição para uma economia 
circular e com impacto neutro no clima 
constitui um dos objetivos políticos mais 
importantes para a União. Em 12 de 
dezembro de 2019, o Conselho Europeu 
aprovou também o objetivo de alcançar 
uma UE com impacto neutro no clima 
até 2050, em conformidade com os 
objetivos do Acordo de Paris. Embora a 
luta contra as alterações climáticas e a 
degradação do ambiente a todos venha a 
beneficiar a longo prazo e oferecer 
oportunidades e desafios a médio prazo, 
nem todas as regiões e Estados-Membros 
iniciam a sua transição no mesmo ponto de 
partida ou têm a mesma capacidade de 
resposta. Alguns estão mais avançados do 
que outros e a transição implica um 
impacto social e económico mais vasto 
para as regiões que dependem fortemente 
dos combustíveis fósseis, em especial do 
carvão, da lenhite, da turfa e do xisto 
betuminoso, ou das indústrias com 
utilização intensiva de gases com efeito de 
estufa. Esta situação não só gera o risco de 
uma transição a velocidades diferentes na 
União no que respeita à ação climática, 
mas também de disparidades crescentes 
entre as regiões, em detrimento dos 
objetivos de coesão social, económica e 
territorial.

2. A transição para uma economia 
circular e com impacto neutro no clima 
constitui um dos objetivos políticos mais 
importantes para a União. Em 12 de 
dezembro de 2019, o Conselho Europeu 
aprovou também o objetivo de alcançar 
uma UE com impacto neutro no clima 
até 2050, em conformidade com os 
objetivos do Acordo de Paris. Embora a 
luta contra as alterações climáticas e a 
degradação do ambiente a todos venha a 
beneficiar a longo prazo e oferecer 
oportunidades e desafios a médio prazo, 
nem todas as regiões e Estados-Membros 
iniciam a sua transição no mesmo ponto de 
partida ou têm a mesma capacidade de 
resposta. Alguns estão mais avançados do 
que outros e a transição implica um 
impacto social e económico mais vasto 
para as regiões que dependem fortemente 
dos combustíveis fósseis, em especial do 
carvão, da lenhite, da turfa e do xisto 
betuminoso, ou das indústrias com 
utilização intensiva de gases com efeito de 
estufa. Esta situação não só gera o risco de 
uma transição a velocidades diferentes na 
União no que respeita à ação climática, 
mas também de disparidades crescentes 
entre as regiões, em detrimento dos 
objetivos de coesão social, económica e 
territorial, bem como de resistência social 
às políticas climáticas por parte dos 
grupos negativamente afetados.

Or. en

Alteração 86
Samira Rafaela, Atidzhe Alieva-Veli, Dragoș Pîslaru

Proposta de regulamento
Considerando 2
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Texto da Comissão Alteração

2. A transição para uma economia 
circular e com impacto neutro no clima 
constitui um dos objetivos políticos mais 
importantes para a União. Em 12 de 
dezembro de 2019, o Conselho Europeu 
aprovou também o objetivo de alcançar 
uma UE com impacto neutro no clima 
até 2050, em conformidade com os 
objetivos do Acordo de Paris. Embora a 
luta contra as alterações climáticas e a 
degradação do ambiente a todos venha a 
beneficiar a longo prazo e oferecer 
oportunidades e desafios a médio prazo, 
nem todas as regiões e Estados-Membros 
iniciam a sua transição no mesmo ponto de 
partida ou têm a mesma capacidade de 
resposta. Alguns estão mais avançados do 
que outros e a transição implica um 
impacto social e económico mais vasto 
para as regiões que dependem fortemente 
dos combustíveis fósseis, em especial do 
carvão, da lenhite, da turfa e do xisto 
betuminoso, ou das indústrias com 
utilização intensiva de gases com efeito de 
estufa. Esta situação não só gera o risco de 
uma transição a velocidades diferentes na 
União no que respeita à ação climática, 
mas também de disparidades crescentes 
entre as regiões, em detrimento dos 
objetivos de coesão social, económica e 
territorial.

2. A transição para uma economia 
circular e com impacto neutro no clima 
constitui um dos objetivos políticos mais 
importantes para a União. Em 12 de 
dezembro de 2019, o Conselho Europeu 
aprovou também o objetivo de alcançar 
uma UE com impacto neutro no clima 
até 2050, em conformidade com os 
objetivos do Acordo de Paris. Embora a 
luta contra as alterações climáticas e a 
degradação do ambiente a todos venha a 
beneficiar a longo prazo e oferecer 
oportunidades e desafios a médio prazo, 
nem todas as regiões e Estados-Membros 
iniciam a sua transição no mesmo ponto de 
partida ou têm a mesma capacidade de 
resposta. Alguns estão mais avançados do 
que outros e a transição implica um 
impacto social e económico mais vasto 
para as regiões que dependem fortemente 
dos combustíveis fósseis, em especial do 
carvão, da lenhite, da turfa e do xisto 
betuminoso, ou das indústrias com 
utilização intensiva de gases com efeito de 
estufa. Esta situação não só gera o risco de 
uma transição a velocidades diferentes na 
União no que respeita à ação climática, 
mas também de disparidades crescentes 
entre as regiões e os territórios 
ultramarinos e os países da UE, em 
detrimento dos objetivos de coesão social, 
económica e territorial.

Or. en

Alteração 87
Stelios Kympouropoulos

Proposta de regulamento
Considerando 2

Texto da Comissão Alteração

2. A transição para uma economia 2. A transição para uma economia 
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circular e com impacto neutro no clima 
constitui um dos objetivos políticos mais 
importantes para a União. Em 12 de 
dezembro de 2019, o Conselho Europeu 
aprovou também o objetivo de alcançar 
uma UE com impacto neutro no clima 
até 2050, em conformidade com os 
objetivos do Acordo de Paris. Embora a 
luta contra as alterações climáticas e a 
degradação do ambiente a todos venha a 
beneficiar a longo prazo e oferecer 
oportunidades e desafios a médio prazo, 
nem todas as regiões e Estados-Membros 
iniciam a sua transição no mesmo ponto de 
partida ou têm a mesma capacidade de 
resposta. Alguns estão mais avançados do 
que outros e a transição implica um 
impacto social e económico mais vasto 
para as regiões que dependem fortemente 
dos combustíveis fósseis, em especial do 
carvão, da lenhite, da turfa e do xisto 
betuminoso, ou das indústrias com 
utilização intensiva de gases com efeito de 
estufa. Esta situação não só gera o risco de 
uma transição a velocidades diferentes na 
União no que respeita à ação climática, 
mas também de disparidades crescentes 
entre as regiões, em detrimento dos 
objetivos de coesão social, económica e 
territorial.

circular e com impacto neutro no clima 
constitui um dos objetivos políticos mais 
importantes para a União. Em 12 de 
dezembro de 2019, o Conselho Europeu 
aprovou também o objetivo de alcançar 
uma UE com impacto neutro no clima 
até 2050, em conformidade com os 
objetivos do Acordo de Paris. Embora a 
luta contra as alterações climáticas e a 
degradação do ambiente a todos venha a 
beneficiar a longo prazo e oferecer 
oportunidades e desafios a médio prazo, 
nem todas as regiões e Estados-Membros 
iniciam a sua transição no mesmo ponto de 
partida ou têm a mesma capacidade de 
resposta. Alguns estão mais avançados do 
que outros e a transição implica um 
impacto social e económico mais vasto 
para as regiões que dependem fortemente 
dos combustíveis fósseis, em especial do 
carvão, da lenhite, da turfa e do xisto 
betuminoso, ou das indústrias com 
utilização intensiva de gases com efeito de 
estufa. Esta situação não só gera o risco de 
uma transição a velocidades diferentes na 
União no que respeita à ação climática, 
mas também de disparidades crescentes 
entre as regiões, em detrimento de valores 
fundamentais da nossa União, os  
objetivos de coesão social, económica e 
territorial.

Or. en

Alteração 88
Beata Szydło, Elżbieta Rafalska, Anna Zalewska

Proposta de regulamento
Considerando 2

Texto da Comissão Alteração

2. A transição para uma economia 
circular e com impacto neutro no clima 
constitui um dos objetivos políticos mais 
importantes para a União. Em 12 de 
dezembro de 2019, o Conselho Europeu 

2. A transição para uma economia 
circular e com impacto neutro no clima 
constitui um dos objetivos políticos mais 
importantes para a União. Em 12 de 
dezembro de 2019, o Conselho Europeu 
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aprovou também o objetivo de alcançar 
uma UE com impacto neutro no clima 
até 2050, em conformidade com os 
objetivos do Acordo de Paris. Embora a 
luta contra as alterações climáticas e a 
degradação do ambiente a todos venha a 
beneficiar a longo prazo e oferecer 
oportunidades e desafios a médio prazo, 
nem todas as regiões e Estados-Membros 
iniciam a sua transição no mesmo ponto de 
partida ou têm a mesma capacidade de 
resposta. Alguns estão mais avançados do 
que outros e a transição implica um 
impacto social e económico mais vasto 
para as regiões que dependem fortemente 
dos combustíveis fósseis, em especial do 
carvão, da lenhite, da turfa e do xisto 
betuminoso, ou das indústrias com 
utilização intensiva de gases com efeito de 
estufa. Esta situação não só gera o risco de 
uma transição a velocidades diferentes na 
União no que respeita à ação climática, 
mas também de disparidades crescentes 
entre as regiões, em detrimento dos 
objetivos de coesão social, económica e 
territorial.

aprovou também o objetivo de alcançar 
uma UE com impacto neutro no clima 
até 2050, em conformidade com os 
objetivos do Acordo de Paris. Embora a 
luta contra as alterações climáticas e a 
degradação do ambiente a todos venha a 
beneficiar a longo prazo e oferecer 
oportunidades e desafios a médio prazo, 
nem todas as regiões e Estados-Membros 
iniciam a sua transição no mesmo ponto de 
partida ou têm a mesma capacidade de 
resposta. Alguns estão mais avançados do 
que outros e a transição implica um 
impacto (igualmente adverso) social e 
económico mais vasto para as regiões que 
dependem fortemente dos combustíveis 
fósseis, em especial do carvão, da lenhite, 
da turfa e do xisto betuminoso, ou das 
indústrias com utilização intensiva de gases 
com efeito de estufa. Esta situação não só 
gera o risco de uma transição a velocidades 
diferentes na União no que respeita à ação 
climática, mas também de disparidades 
crescentes entre as regiões, em detrimento 
dos objetivos de coesão social, económica 
e territorial.

Or. en

Alteração 89
Krzysztof Hetman, Jarosław Duda

Proposta de regulamento
Considerando 2

Texto da Comissão Alteração

2. A transição para uma economia 
circular e com impacto neutro no clima 
constitui um dos objetivos políticos mais 
importantes para a União. Em 12 de 
dezembro de 2019, o Conselho Europeu 
aprovou também o objetivo de alcançar 
uma UE com impacto neutro no clima 
até 2050, em conformidade com os 
objetivos do Acordo de Paris. Embora a 
luta contra as alterações climáticas e a 

2. A transição para uma economia 
circular e com impacto neutro no clima 
constitui um dos objetivos políticos mais 
importantes para a União. Em 12 de 
dezembro de 2019, o Conselho Europeu 
aprovou também o objetivo de alcançar 
uma UE com impacto neutro no clima 
até 2050, em conformidade com os 
objetivos do Acordo de Paris. Embora a 
luta contra as alterações climáticas e a 
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degradação do ambiente a todos venha a 
beneficiar a longo prazo e oferecer 
oportunidades e desafios a médio prazo, 
nem todas as regiões e Estados-Membros 
iniciam a sua transição no mesmo ponto de 
partida ou têm a mesma capacidade de 
resposta. Alguns estão mais avançados do 
que outros e a transição implica um 
impacto social e económico mais vasto 
para as regiões que dependem fortemente 
dos combustíveis fósseis, em especial do 
carvão, da lenhite, da turfa e do xisto 
betuminoso, ou das indústrias com 
utilização intensiva de gases com efeito de 
estufa. Esta situação não só gera o risco de 
uma transição a velocidades diferentes na 
União no que respeita à ação climática, 
mas também de disparidades crescentes 
entre as regiões, em detrimento dos 
objetivos de coesão social, económica e 
territorial.

degradação do ambiente a todos venha a 
beneficiar a longo prazo e oferecer 
oportunidades e desafios a médio prazo, 
nem todas as regiões e Estados-Membros 
iniciam a sua transição no mesmo ponto de 
partida ou têm a mesma capacidade de 
resposta. Alguns estão mais avançados do 
que outros e a transição implica um 
impacto social e económico mais vasto 
para as regiões que dependem fortemente 
dos combustíveis fósseis sólidos, em 
especial do carvão, da lenhite, da turfa e do 
xisto betuminoso, ou das indústrias com 
utilização intensiva de gases com efeito de 
estufa. Esta situação não só gera o risco de 
uma transição a velocidades diferentes na 
União no que respeita à ação climática, 
mas também de disparidades crescentes 
entre as regiões, em detrimento dos 
objetivos de coesão social, económica e 
territorial.

Or. en

Alteração 90
Anne Sander

Proposta de regulamento
Considerando 3

Texto da Comissão Alteração

3. Para ser bem sucedida, a transição 
tem de ser justa e socialmente aceitável 
para todos. Por conseguinte, tanto a União 
como os Estados-Membros devem ter em 
conta as suas implicações económicas e 
sociais desde o início e utilizar todos os 
instrumentos possíveis para atenuar as 
consequências negativas. O orçamento da 
União desempenha um papel importante a 
este respeito.

3. Para ser bem-sucedida, a transição 
tem de ser justa e socialmente aceitável 
para todos e não deve agravar os fossos 
entre os territórios. Importa explorar 
plenamente as possibilidades oferecidas 
pelo FTJ para apoiar o desenvolvimento 
económico e social associado à 
reconversão dos territórios. Por 
conseguinte, tanto a União como os 
Estados-Membros devem ter em conta as 
suas implicações económicas e sociais 
desde o início e utilizar todos os 
instrumentos possíveis para atenuar as 
consequências negativas para o mercado 
de trabalho, as economias locais e as 
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empresas, bem como criar novas 
oportunidades de criação de postos de 
trabalho de qualidade. Neste contexto, 
importa que o próximo orçamento da 
União esteja à altura desta transição. O 
próximo QFP deverá permitir concretizar 
as ambições da União e possibilitar uma 
dotação do FTJ sem enfraquecer as 
políticas em vigor na União.

Or. fr

Alteração 91
Radan Kanev

Proposta de regulamento
Considerando 3

Texto da Comissão Alteração

3. Para ser bem sucedida, a transição 
tem de ser justa e socialmente aceitável 
para todos. Por conseguinte, tanto a União 
como os Estados-Membros devem ter em 
conta as suas implicações económicas e 
sociais desde o início e utilizar todos os 
instrumentos possíveis para atenuar as 
consequências negativas. O orçamento da 
União desempenha um papel importante a 
este respeito.

3. Para ser bem-sucedida, a transição 
tem de ser justa e socialmente aceitável 
para todos, reduzir as desigualdades, 
sustentar e desenvolver as vantagens 
competitivas locais e não deixar ninguém 
para trás. Essa transição deve seguir o 
princípio de não prejudicar do Pacto 
Ecológico Europeu e apoiar soluções 
sustentáveis. Por conseguinte, tanto a 
União como os Estados-Membros, bem 
como os diferentes intervenientes 
regionais e locais, devem ter em conta as 
suas implicações sociais, económicas e a 
nível do mercado de trabalho desde o 
início e utilizar todos os instrumentos 
possíveis para atenuar as consequências 
negativas e reforçar as positivas, tais como 
a criação de novos postos de trabalho 
dignos e sustentáveis e a melhoria da 
qualidade do ar. O orçamento da União 
desempenha um papel importante a este 
respeito.

Or. en

Alteração 92
Sandra Pereira, Marc Botenga
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Proposta de regulamento
Considerando 3

Texto da Comissão Alteração

3. Para ser bem sucedida, a transição 
tem de ser justa e socialmente aceitável 
para todos. Por conseguinte, tanto a União 
como os Estados-Membros devem ter em 
conta as suas implicações económicas e 
sociais desde o início e utilizar todos os 
instrumentos possíveis para atenuar as 
consequências negativas. O orçamento da 
União desempenha um papel importante a 
este respeito.

3. Para ser bem-sucedida, justa e 
socialmente aceitável para todos, a 
transição tem que assegurar o direito ao 
trabalho com condições dignas para os 
trabalhadores afetados, promovendo a 
adequação das suas qualificações às 
transformações laborais a implementar. 
Por conseguinte, tanto a União como os 
Estados-Membros devem ter em conta as 
suas implicações económicas e sociais 
desde o início e utilizar todos os 
instrumentos possíveis para compensar os 
impactos negativos. O orçamento da União 
desempenha um papel importante a este 
respeito.

Or. pt

Alteração 93
Sylvie Brunet, Marie-Pierre Vedrenne, Stéphane Bijoux, Ilana Cicurel, Véronique 
Trillet-Lenoir, Dragoș Pîslaru, Jordi Cañas

Proposta de regulamento
Considerando 3

Texto da Comissão Alteração

3. Para ser bem sucedida, a transição 
tem de ser justa e socialmente aceitável 
para todos. Por conseguinte, tanto a União 
como os Estados-Membros devem ter em 
conta as suas implicações económicas e 
sociais desde o início e utilizar todos os 
instrumentos possíveis para atenuar as 
consequências negativas. O orçamento da 
União desempenha um papel importante a 
este respeito.

3. Para ser bem-sucedida, a transição 
tem de ser justa e socialmente aceitável 
para todos e caminhar a par da aplicação 
do Pilar Europeu dos Direitos Sociais, 
garantindo a convergência social 
ascendente e assegurando que ninguém 
fique para trás. Por conseguinte, tanto a 
União como os Estados-Membros devem 
ter em conta as suas implicações 
económicas e sociais desde o início e 
utilizar todos os instrumentos possíveis 
para atenuar as consequências negativas e 
acompanhar esta transição, criando novos 
postos de trabalho sustentáveis e de 
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qualidade. O orçamento da União 
desempenha um papel importante a este 
respeito.

Or. fr

Alteração 94
Yana Toom, Jordi Cañas, Dragoș Pîslaru, Monica Semedo

Proposta de regulamento
Considerando 3

Texto da Comissão Alteração

3. Para ser bem sucedida, a transição 
tem de ser justa e socialmente aceitável 
para todos. Por conseguinte, tanto a União 
como os Estados-Membros devem ter em 
conta as suas implicações económicas e 
sociais desde o início e utilizar todos os 
instrumentos possíveis para atenuar as 
consequências negativas. O orçamento da 
União desempenha um papel importante a 
este respeito.

3. Para ser bem-sucedida, a transição 
tem de ser justa e socialmente aceitável 
para todos. Por conseguinte, tanto a União 
como os Estados-Membros devem ter em 
conta as suas implicações económicas e 
sociais desde o início e utilizar todos os 
instrumentos possíveis para atenuar as 
consequências negativas. O orçamento da 
União desempenha um papel importante a 
este respeito. No que se refere à 
implementação e utilização do Fundo 
para uma Transição Justa, os 
Estados-Membros devem prestar especial 
atenção aos princípios enunciados no 
Pilar Europeu dos Direitos Sociais.

Or. en

Alteração 95
Manuel Pizarro, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Milan Brglez, Evelyn Regner, 
Marc Angel, Elisabetta Gualmini, Brando Benifei, Pierfrancesco Majorino, Gabriele 
Bischoff, Estrella Durá Ferrandis, Pierre Larrouturou, Klára Dobrev, Agnes Jongerius

Proposta de regulamento
Considerando 3

Texto da Comissão Alteração

3. Para ser bem sucedida, a transição 
tem de ser justa e socialmente aceitável 
para todos. Por conseguinte, tanto a União 

3. Para ser bem-sucedida, a transição 
tem de ser socialmente sustentável e 
aceitável para todos e de melhorar o 
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como os Estados-Membros devem ter em 
conta as suas implicações económicas e 
sociais desde o início e utilizar todos os 
instrumentos possíveis para atenuar as 
consequências negativas. O orçamento da 
União desempenha um papel importante a 
este respeito.

bem-estar e as condições de vida. Por 
conseguinte, tanto a União como os 
Estados-Membros devem ter em conta as 
suas implicações económicas e sociais 
desde o início e utilizar todos os 
instrumentos possíveis para atenuar as 
consequências negativas e reforçar as 
positivas, tais como a criação de novos 
postos de trabalho dignos e sustentáveis. 
O orçamento da União desempenha um 
papel importante a este respeito.

Or. en

Alteração 96
Beata Szydło, Elżbieta Rafalska, Anna Zalewska

Proposta de regulamento
Considerando 3

Texto da Comissão Alteração

3. Para ser bem sucedida, a transição 
tem de ser justa e socialmente aceitável 
para todos. Por conseguinte, tanto a União 
como os Estados-Membros devem ter em 
conta as suas implicações económicas e 
sociais desde o início e utilizar todos os 
instrumentos possíveis para atenuar as 
consequências negativas. O orçamento da 
União desempenha um papel importante a 
este respeito.

3. Para ser bem-sucedida, a transição 
tem de ser justa e socialmente aceitável 
para todos e requer um esforço de 
colaboração a nível da União para não 
deixar ninguém para trás. Por 
conseguinte, tanto a União como os 
Estados-Membros devem ter em conta as 
suas implicações económicas e sociais 
desde o início e utilizar todos os 
instrumentos possíveis para atenuar as 
consequências negativas. O orçamento da 
União desempenha um papel importante a 
este respeito.

Or. en

Alteração 97
Samira Rafaela, Radka Maxová, Atidzhe Alieva-Veli, Dragoș Pîslaru

Proposta de regulamento
Considerando 3
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Texto da Comissão Alteração

3. Para ser bem sucedida, a transição 
tem de ser justa e socialmente aceitável 
para todos. Por conseguinte, tanto a União 
como os Estados-Membros devem ter em 
conta as suas implicações económicas e 
sociais desde o início e utilizar todos os 
instrumentos possíveis para atenuar as 
consequências negativas. O orçamento da 
União desempenha um papel importante a 
este respeito.

3. Para ser bem-sucedida, a transição 
tem de ser justa e socialmente aceitável 
para todos, nomeadamente para os 
territórios ultramarinos e para os países 
que seriam negativamente afetados pelas 
alterações climáticas. Por conseguinte, 
tanto a União como os Estados-Membros 
devem ter em conta as suas implicações 
económicas e sociais desde o início e 
utilizar todos os instrumentos possíveis 
para atenuar as consequências negativas. O 
orçamento da União desempenha um papel 
importante a este respeito.

Or. en

Alteração 98
Miriam Lexmann, Tomáš Zdechovský, Lukas Mandl, Ádám Kósa, Andrea Bocskor

Proposta de regulamento
Considerando 3

Texto da Comissão Alteração

3. Para ser bem sucedida, a transição 
tem de ser justa e socialmente aceitável 
para todos. Por conseguinte, tanto a União 
como os Estados-Membros devem ter em 
conta as suas implicações económicas e 
sociais desde o início e utilizar todos os 
instrumentos possíveis para atenuar as 
consequências negativas. O orçamento da 
União desempenha um papel importante a 
este respeito.

3. Para ser bem-sucedida, a transição 
tem de ser justa e socialmente aceitável 
para todos. Por conseguinte, tanto a União 
como os Estados-Membros devem ter em 
conta as suas implicações económicas e 
sociais desde o início, bem como o 
impacto da crise do coronavírus nas suas 
indústrias cruciais, e utilizar todos os 
instrumentos possíveis para atenuar as 
consequências negativas. O orçamento da 
União desempenha um papel importante a 
este respeito.

Or. en

Alteração 99
Stelios Kympouropoulos
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Proposta de regulamento
Considerando 3

Texto da Comissão Alteração

3. Para ser bem sucedida, a transição 
tem de ser justa e socialmente aceitável 
para todos. Por conseguinte, tanto a União 
como os Estados-Membros devem ter em 
conta as suas implicações económicas e 
sociais desde o início e utilizar todos os 
instrumentos possíveis para atenuar as 
consequências negativas. O orçamento da 
União desempenha um papel importante a 
este respeito.

3. Para ser bem-sucedida, a transição 
tem de reduzir as disparidades regionais, 
ser justa e inclusiva e socialmente 
aceitável para todos. Por conseguinte, tanto 
a União como os Estados-Membros devem 
ter em conta as suas implicações 
económicas e sociais desde o início e 
utilizar todos os instrumentos possíveis 
para atenuar as consequências negativas. 
Um orçamento da União reforçado com 
dinheiro novo desempenha um papel 
importante a este respeito.

Or. en

Alteração 100
Andrea Caroppo

Proposta de regulamento
Considerando 3

Texto da Comissão Alteração

3. Para ser bem sucedida, a transição 
tem de ser justa e socialmente aceitável 
para todos. Por conseguinte, tanto a União 
como os Estados-Membros devem ter em 
conta as suas implicações económicas e 
sociais desde o início e utilizar todos os 
instrumentos possíveis para atenuar as 
consequências negativas. O orçamento da 
União desempenha um papel importante a 
este respeito.

3. Para ser bem-sucedida, a transição 
tem de ser justa e socialmente aceitável 
para todos. Por conseguinte, tanto a União 
como os Estados-Membros, bem como os 
vários intervenientes locais e regionais, 
devem ter em conta as suas implicações 
económicas, sociais e em matéria de 
emprego desde o início e utilizar todos os 
instrumentos possíveis para anular as 
consequências negativas. O orçamento da 
União desempenha um papel 
complementar a este respeito.

Or. it

Alteração 101
Margarita de la Pisa Carrión
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Proposta de regulamento
Considerando 3

Texto da Comissão Alteração

3. Para ser bem sucedida, a transição 
tem de ser justa e socialmente aceitável 
para todos. Por conseguinte, tanto a União 
como os Estados-Membros devem ter em 
conta as suas implicações económicas e 
sociais desde o início e utilizar todos os 
instrumentos possíveis para atenuar as 
consequências negativas. O orçamento da 
União desempenha um papel importante a 
este respeito.

3. Para ser bem-sucedida, a transição 
tem de ser justa e socialmente aceitável 
para todos, não devendo representar um 
obstáculo ao emprego na crise atual. Por 
conseguinte, tanto a União como os 
Estados-Membros devem ter em conta as 
suas implicações económicas e sociais 
desde o início e utilizar todos os 
instrumentos possíveis para atenuar as 
consequências negativas. O orçamento da 
União desempenha um papel importante a 
este respeito.

Or. es

Alteração 102
Krzysztof Hetman, Jarosław Duda

Proposta de regulamento
Considerando 3

Texto da Comissão Alteração

3. Para ser bem sucedida, a transição 
tem de ser justa e socialmente aceitável 
para todos. Por conseguinte, tanto a União 
como os Estados-Membros devem ter em 
conta as suas implicações económicas e 
sociais desde o início e utilizar todos os 
instrumentos possíveis para atenuar as 
consequências negativas. O orçamento da 
União desempenha um papel importante a 
este respeito.

3. Para ser bem-sucedida, a transição 
tem de ser justa e socialmente aceitável 
para todos. Por conseguinte, tanto a União 
como os Estados-Membros devem ter em 
conta as suas implicações económicas e 
sociais desde o início e utilizar todos os 
instrumentos possíveis para atenuar as 
consequências negativas. O orçamento da 
União desempenha um papel importante a 
este respeito, a fim de assegurar que 
ninguém fica para trás.

Or. en

Alteração 103
Sandra Pereira, Marc Botenga
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Proposta de regulamento
Considerando 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. O reforço do orçamento da UE – 
reforçando a sua função redistributiva de 
apoio à promoção de uma efetiva 
convergência no progresso económico e 
social entre os Estados-Membros (através 
da utilização de fundos estruturais e de 
investimento e de coesão) e de apoio aos 
sectores produtivos e ao emprego com 
direitos, através de subvenções (e não de 
empréstimos) aos Estados-Membros – é 
essencial para garantir que o objetivo do 
FTJ se cumpre.

Or. pt

Alteração 104
Sandra Pereira

Proposta de regulamento
Considerando 3-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-B. Tendo em conta o momento atual, 
em que os Estados-Membros sofrem as 
consequências económicas e sociais da 
pandemia COVID-19, é crucial o reforço 
dos instrumentos da política de coesão, a 
flexibilização do orçamento da UE, com 
passagem de verbas de gestão 
centralizada, pela Comissão Europeia, 
para gestão partilhada, com os 
Estados-Membros; os Estados-Membros 
devem ter liberdade para realocar verbas 
entre fundos, rubricas e prioridades, de 
acordo com as suas necessidades 
económicas e sociais, eliminando os 
objetivos de concentração temática bem 
como quaisquer condicionalidades 
macroeconómicas e/ou políticas fixadas 
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pela UE.

Or. pt

Alteração 105
Dragoș Pîslaru, Cristian Ghinea, Jordi Cañas, Abir Al-Sahlani, Radka Maxová, Monica 
Semedo, Samira Rafaela

Proposta de regulamento
Considerando 4

Texto da Comissão Alteração

4. Tal como estabelecido no Pacto 
Ecológico Europeu e no Plano de 
Investimento para uma Europa Sustentável, 
um Mecanismo para uma Transição Justa 
deverá complementar as outras ações no 
âmbito do próximo quadro financeiro 
plurianual para o período de 2021 a 2027. 
O Mecanismo deve contribuir para fazer 
face às consequências sociais e económicas 
da transição para a neutralidade climática 
da União, reunindo as dotações do 
orçamento da União em objetivos 
climáticos e sociais regionais.

4. Tal como estabelecido no Pacto 
Ecológico Europeu e no Plano de 
Investimento para uma Europa Sustentável, 
um Mecanismo para uma Transição Justa 
deverá complementar as outras ações no 
âmbito do próximo quadro financeiro 
plurianual para o período de 2021 a 2027. 
O Mecanismo deve contribuir para fazer 
face às consequências sociais e económicas 
da transição para a neutralidade climática 
da União, reunindo as dotações do 
orçamento da União em objetivos 
climáticos e sociais regionais, 
concentrando o investimento no impacto 
social e orientando-se para as regiões e 
para as áreas da sociedade em maior risco 
de instabilidade económica devido à 
transição.

Or. en

Alteração 106
Radan Kanev

Proposta de regulamento
Considerando 4

Texto da Comissão Alteração

4. Tal como estabelecido no Pacto 
Ecológico Europeu e no Plano de 
Investimento para uma Europa Sustentável, 
um Mecanismo para uma Transição Justa 
deverá complementar as outras ações no 

4. Tal como estabelecido no Pacto 
Ecológico Europeu e no Plano de 
Investimento para uma Europa Sustentável, 
um Mecanismo para uma Transição Justa 
deverá complementar as outras ações no 
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âmbito do próximo quadro financeiro 
plurianual para o período de 2021 a 2027. 
O Mecanismo deve contribuir para fazer 
face às consequências sociais e 
económicas da transição para a 
neutralidade climática da União, reunindo 
as dotações do orçamento da União em 
objetivos climáticos e sociais regionais.

âmbito do próximo quadro financeiro 
plurianual para o período de 2021 a 2027. 
A União deve acompanhar e apoiar as 
regiões e as pessoas que nelas vivem na 
transição para a neutralidade climática da 
União, reunindo as dotações do orçamento 
da União em objetivos climáticos, sociais e 
em matéria de coesão a todos os níveis 
pertinentes.

Or. en

Alteração 107
Margarita de la Pisa Carrión

Proposta de regulamento
Considerando 4

Texto da Comissão Alteração

4. Tal como estabelecido no Pacto 
Ecológico Europeu e no Plano de 
Investimento para uma Europa Sustentável, 
um Mecanismo para uma Transição Justa 
deverá complementar as outras ações no 
âmbito do próximo quadro financeiro 
plurianual para o período de 2021 a 2027. 
O Mecanismo deve contribuir para fazer 
face às consequências sociais e económicas 
da transição para a neutralidade climática 
da União, reunindo as dotações do 
orçamento da União em objetivos 
climáticos e sociais regionais.

4. Tal como estabelecido no Pacto 
Ecológico Europeu e no Plano de 
Investimento para uma Europa Sustentável, 
um Mecanismo para uma Transição Justa 
deverá complementar as outras ações no 
âmbito do próximo quadro financeiro 
plurianual para o período de 2021 a 2027. 
O mecanismo, e tendo em conta a nova 
situação, deve contribuir para fazer face às 
consequências sociais, laborais e 
económicas da transição para a 
neutralidade climática da União, reunindo 
as dotações do orçamento da União em 
objetivos climáticos, económicos e sociais 
regionais.

Or. es

Alteração 108
Anne Sander

Proposta de regulamento
Considerando 4
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Texto da Comissão Alteração

4. Tal como estabelecido no Pacto 
Ecológico Europeu e no Plano de 
Investimento para uma Europa Sustentável, 
um Mecanismo para uma Transição Justa 
deverá complementar as outras ações no 
âmbito do próximo quadro financeiro 
plurianual para o período de 2021 a 2027. 
O Mecanismo deve contribuir para fazer 
face às consequências sociais e 
económicas da transição para a 
neutralidade climática da União, reunindo 
as dotações do orçamento da União em 
objetivos climáticos e sociais regionais.

4. Tal como estabelecido no Pacto 
Ecológico Europeu e no Plano de 
Investimento para uma Europa Sustentável, 
um Mecanismo para uma Transição Justa 
deverá complementar as outras ações no 
âmbito do próximo quadro financeiro 
plurianual para o período de 2021 a 2027. 
O Mecanismo deve contribuir para atenuar 
as consequências sociais e económicas da 
transição e apoiar os intervenientes dos 
territórios a fim de atingir a neutralidade 
climática da União, reunindo as dotações 
do orçamento da União em objetivos 
climáticos e sociais regionais.

Or. fr

Alteração 109
Andrea Caroppo

Proposta de regulamento
Considerando 4

Texto da Comissão Alteração

4. Tal como estabelecido no Pacto 
Ecológico Europeu e no Plano de 
Investimento para uma Europa Sustentável, 
um Mecanismo para uma Transição Justa 
deverá complementar as outras ações no 
âmbito do próximo quadro financeiro 
plurianual para o período de 2021 a 2027. 
O Mecanismo deve contribuir para fazer 
face às consequências sociais e económicas 
da transição para a neutralidade climática 
da União, reunindo as dotações do 
orçamento da União em objetivos 
climáticos e sociais regionais.

4. Tal como estabelecido no Pacto 
Ecológico Europeu e no Plano de 
Investimento para uma Europa Sustentável, 
um Mecanismo para uma Transição Justa 
deverá complementar as outras ações no 
âmbito do próximo quadro financeiro 
plurianual para o período de 2021 a 2027. 
O Mecanismo deve contribuir para fazer 
face às consequências sociais e económicas 
negativas da transição para a neutralidade 
climática da União, reunindo as dotações 
do orçamento da União em objetivos 
climáticos e sociais regionais, e da crise da 
COVID-19.

Or. it
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Alteração 110
Sylvie Brunet, Marie-Pierre Vedrenne, Stéphane Bijoux, Ilana Cicurel, Véronique 
Trillet-Lenoir, Dragoș Pîslaru, Jordi Cañas, Radka Maxová

Proposta de regulamento
Considerando 4

Texto da Comissão Alteração

4. Tal como estabelecido no Pacto 
Ecológico Europeu e no Plano de 
Investimento para uma Europa Sustentável, 
um Mecanismo para uma Transição Justa 
deverá complementar as outras ações no 
âmbito do próximo quadro financeiro 
plurianual para o período de 2021 a 2027. 
O Mecanismo deve contribuir para fazer 
face às consequências sociais e económicas 
da transição para a neutralidade climática 
da União, reunindo as dotações do 
orçamento da União em objetivos 
climáticos e sociais regionais.

4. Tal como estabelecido no Pacto 
Ecológico Europeu e no Plano de 
Investimento para uma Europa Sustentável, 
um Mecanismo para uma Transição Justa 
deverá complementar as outras ações no 
âmbito do próximo quadro financeiro 
plurianual para o período de 2021 a 2027. 
O Mecanismo deve contribuir para fazer 
face às consequências sociais e económicas 
da transição para a neutralidade climática 
da União e criar postos de trabalho 
sustentáveis, reunindo as dotações do 
orçamento da União em objetivos 
climáticos e sociais regionais.

Or. fr

Alteração 111
Krzysztof Hetman, Jarosław Duda

Proposta de regulamento
Considerando 4

Texto da Comissão Alteração

4. Tal como estabelecido no Pacto 
Ecológico Europeu e no Plano de 
Investimento para uma Europa Sustentável, 
um Mecanismo para uma Transição Justa 
deverá complementar as outras ações no 
âmbito do próximo quadro financeiro 
plurianual para o período de 2021 a 2027. 
O Mecanismo deve contribuir para fazer 
face às consequências sociais e económicas 
da transição para a neutralidade climática 
da União, reunindo as dotações do 
orçamento da União em objetivos 

4. Tal como estabelecido no Pacto 
Ecológico Europeu e no Plano de 
Investimento para uma Europa Sustentável, 
um Mecanismo para uma Transição Justa 
deverá complementar as outras ações no 
âmbito do próximo quadro financeiro 
plurianual para o período de 2021 a 2027. 
O Mecanismo deve contribuir para fazer 
face às consequências sociais e económicas 
da transição para a neutralidade climática 
da União, reunindo as dotações do 
orçamento da União em objetivos 
climáticos e sociais regionais e 
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climáticos e sociais regionais. sub-regionais.

Or. en

Alteração 112
Beata Szydło, Elżbieta Rafalska, Anna Zalewska

Proposta de regulamento
Considerando 4

Texto da Comissão Alteração

4. Tal como estabelecido no Pacto 
Ecológico Europeu e no Plano de 
Investimento para uma Europa Sustentável, 
um Mecanismo para uma Transição Justa 
deverá complementar as outras ações no 
âmbito do próximo quadro financeiro 
plurianual para o período de 2021 a 2027. 
O Mecanismo deve contribuir para fazer 
face às consequências sociais e económicas 
da transição para a neutralidade climática 
da União, reunindo as dotações do 
orçamento da União em objetivos 
climáticos e sociais regionais.

4. Tal como estabelecido no Pacto 
Ecológico Europeu e no Plano de 
Investimento para uma Europa Sustentável, 
um Mecanismo para uma Transição Justa 
deverá complementar as outras ações no 
âmbito do próximo quadro financeiro 
plurianual para o período de 2021 a 2027. 
O Mecanismo deve contribuir para fazer 
face às consequências sociais e económicas 
da transição para a neutralidade climática 
da União, reunindo as dotações do 
orçamento da União em objetivos 
climáticos, económicos e sociais regionais.

Or. en

Alteração 113
Pierre Larrouturou

Proposta de regulamento
Considerando 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

4-A. Este FTJ faz parte do mais vasto 
Plano de Investimento para uma Europa 
Sustentável (PIES), que tem por objetivo 
dar resposta às consideráveis 
necessidades de financiamento e aos 
investimentos adicionais necessários para 
a realização dos objetivos do Pacto 
Ecológico Europeu, que excedem em 
muito o valor conservador de 260 mil 
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milhões de EUR avançado pela Comissão 
em dezembro, o qual, conforme já 
indicado pela Comissão, não tem em 
conta, por exemplo, as necessidades de 
investimento para adaptação ao clima e 
para outros desafios ambientais, como a 
biodiversidade, ou o investimento público 
necessário para fazer face aos custos 
sociais. A este valor será necessário 
acrescentar montantes adicionais que 
oscilam entre 100 e 150 mil milhões de 
EUR/ano para a proteção do ambiente e a 
gestão dos recursos e 142 mil milhões de 
EUR/ano para investimentos sociais. Os 
custos de uma descarbonização profunda 
são neste momento muito inferiores aos 
custos decorrentes dos efeitos das 
alterações climáticas. A Comissão 
Europeia também já tinha estimado a 
lacuna de investimento em 529 mil 
milhões de EUR por ano a partir de 2021 
(público e privado), com base num 
cenário com -47% de gases com efeito de 
estufa em 2030, ou seja, aquém das novas 
metas anunciadas na nova proposta de 
Lei do Clima. O orçamento da UE e o 
FTJ não são certamente os únicos 
instrumentos suscetíveis de colmatar esta 
lacuna de centenas de milhares de 
milhões anuais, mas para tal devem 
contribuir significativamente.

Or. en

Alteração 114
Beata Szydło, Elżbieta Rafalska, Anna Zalewska

Proposta de regulamento
Considerando 5

Texto da Comissão Alteração

5. O presente regulamento institui o 
Fundo para uma Transição Justa (FTJ), que 
é um dos pilares do Mecanismo para uma 
Transição Justa, executado no âmbito da 
política de coesão. O objetivo do FTJ é 

5. O presente regulamento institui o 
Fundo para uma Transição Justa (FTJ), que 
é um dos pilares do Mecanismo para uma 
Transição Justa, executado no âmbito da 
política de coesão. O objetivo do FTJ é 
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atenuar os efeitos adversos da transição 
climática, apoiando os territórios e os 
trabalhadores mais afetados. Em 
conformidade com o objetivo específico do 
FTJ, as ações por ele apoiadas devem 
contribuir diretamente para atenuar o 
impacto da transição, financiando a 
diversificação e a modernização da 
economia local e atenuando as 
repercussões negativas sobre o emprego. 
Tal reflete-se no seu objetivo específico, 
que é estabelecido ao mesmo nível dos 
objetivos políticos enunciados no artigo 4.º 
do Regulamento UE [novo RDC].

apoiar ações que visem lograr uma 
transição energética justa e eficaz para 
uma economia com impacto neutro no 
clima e atenuar os efeitos adversos da 
transição climática, apoiando os territórios, 
as comunidades e os trabalhadores mais 
afetados. Em conformidade com o objetivo 
específico do FTJ, as ações por ele 
apoiadas devem contribuir diretamente 
para realizar uma transição energética 
justa e atenuar o impacto da transição, 
financiando investimentos na produção de 
energia acessível com baixos níveis de 
emissões, a diversificação e a 
modernização da economia local e 
atenuando as repercussões negativas sobre 
o emprego. Tal reflete-se no seu objetivo 
específico, que é estabelecido ao mesmo 
nível dos objetivos políticos enunciados no 
artigo 4.º do Regulamento UE [novo 
RDC].

Or. en

Alteração 115
Radan Kanev

Proposta de regulamento
Considerando 5

Texto da Comissão Alteração

5. O presente regulamento institui o 
Fundo para uma Transição Justa (FTJ), que 
é um dos pilares do Mecanismo para uma 
Transição Justa, executado no âmbito da 
política de coesão. O objetivo do FTJ é 
atenuar os efeitos adversos da transição 
climática, apoiando os territórios e os 
trabalhadores mais afetados. Em 
conformidade com o objetivo específico do 
FTJ, as ações por ele apoiadas devem 
contribuir diretamente para atenuar o 
impacto da transição, financiando a 
diversificação e a modernização da 
economia local e atenuando as 
repercussões negativas sobre o emprego. 

5. O presente regulamento institui o 
Fundo para uma Transição Justa (FTJ), que 
é um dos pilares do Mecanismo para uma 
Transição Justa, executado no âmbito da 
política de coesão. O objetivo do FTJ é não 
só atenuar os efeitos adversos da transição 
climática, mas também criar e reforçar os 
futuros efeitos positivos, apoiando os 
territórios, bem como as pessoas que aí 
vivem, as PME, as indústrias inovadoras e 
a agricultura e, em particular, os 
trabalhadores mais afetados. Em 
conformidade com o objetivo específico do 
FTJ, as ações por ele apoiadas devem 
contribuir diretamente para facilitar e 
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Tal reflete-se no seu objetivo específico, 
que é estabelecido ao mesmo nível dos 
objetivos políticos enunciados no artigo 4.º 
do Regulamento UE [novo RDC].

catalisar a transição, criando novas 
oportunidades de emprego sustentável, 
atenuando as consequências sociais 
adversas e financiando a diversificação, a 
sustentabilidade e a modernização da 
economia local. Tal reflete-se no seu 
objetivo específico, que é estabelecido ao 
mesmo nível dos objetivos políticos 
enunciados no artigo 4.º do Regulamento 
UE [novo RDC].

Or. en

Alteração 116
Anne Sander

Proposta de regulamento
Considerando 5

Texto da Comissão Alteração

5. O presente regulamento institui o 
Fundo para uma Transição Justa (FTJ), que 
é um dos pilares do Mecanismo para uma 
Transição Justa, executado no âmbito da 
política de coesão. O objetivo do FTJ é 
atenuar os efeitos adversos da transição 
climática, apoiando os territórios e os 
trabalhadores mais afetados. Em 
conformidade com o objetivo específico do 
FTJ, as ações por ele apoiadas devem 
contribuir diretamente para atenuar o 
impacto da transição, financiando a 
diversificação e a modernização da 
economia local e atenuando as 
repercussões negativas sobre o emprego. 
Tal reflete-se no seu objetivo específico, 
que é estabelecido ao mesmo nível dos 
objetivos políticos enunciados no artigo 4.º 
do Regulamento UE [novo RDC].

5. O presente regulamento institui o 
Fundo para uma Transição Justa (FTJ), que 
é um dos pilares do Mecanismo para uma 
Transição Justa, executado no âmbito da 
política de coesão. O objetivo do FTJ é 
atenuar os efeitos adversos da transição 
climática, apoiando os territórios e os 
trabalhadores mais afetados, com vista a 
garantir uma coesão económica, social e 
territorial e a gerar novas oportunidades 
de crescimento e de criação de postos de 
trabalho. Em conformidade com o objetivo 
específico do FTJ, as ações por ele 
apoiadas devem contribuir diretamente 
para atenuar o impacto da transição, 
financiando a diversificação e a 
modernização da economia local e 
atenuando as repercussões negativas sobre 
o emprego, os trabalhadores e as 
empresas. Tal reflete-se no seu objetivo 
específico, que é estabelecido ao mesmo 
nível dos objetivos políticos enunciados no 
artigo 4.º do Regulamento UE [novo 
RDC].
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Or. fr

Alteração 117
Dragoș Pîslaru, Cristian Ghinea, Jordi Cañas, Radka Maxová, Monica Semedo, Samira 
Rafaela

Proposta de regulamento
Considerando 5

Texto da Comissão Alteração

5. O presente regulamento institui o 
Fundo para uma Transição Justa (FTJ), que 
é um dos pilares do Mecanismo para uma 
Transição Justa, executado no âmbito da 
política de coesão. O objetivo do FTJ é 
atenuar os efeitos adversos da transição 
climática, apoiando os territórios e os 
trabalhadores mais afetados. Em 
conformidade com o objetivo específico do 
FTJ, as ações por ele apoiadas devem 
contribuir diretamente para atenuar o 
impacto da transição, financiando a 
diversificação e a modernização da 
economia local e atenuando as 
repercussões negativas sobre o emprego. 
Tal reflete-se no seu objetivo específico, 
que é estabelecido ao mesmo nível dos 
objetivos políticos enunciados no artigo 4.º 
do Regulamento UE [novo RDC].

5. O presente regulamento institui o 
Fundo para uma Transição Justa (FTJ), que 
é um dos pilares do Mecanismo para uma 
Transição Justa, executado no âmbito da 
política de coesão. O objetivo do FTJ é 
atenuar os efeitos adversos da transição 
climática, apoiando os territórios e os 
trabalhadores mais afetados e promovendo 
uma transição socioeconómica 
equilibrada que evite criar ou agravar 
riscos de precariedade social ou de um 
ambiente empresarial instável. Em 
conformidade com o objetivo específico do 
FTJ, as ações por ele apoiadas devem 
contribuir diretamente para atenuar o 
impacto da transição, financiando a 
diversificação e a modernização da 
economia local e atenuando as 
repercussões negativas sobre o emprego. 
Tal reflete-se no seu objetivo específico, 
que é estabelecido ao mesmo nível dos 
objetivos políticos enunciados no artigo 4.º 
do Regulamento UE [novo RDC].

Or. en

Alteração 118
Sylvie Brunet, Marie-Pierre Vedrenne, Stéphane Bijoux, Ilana Cicurel, Véronique 
Trillet-Lenoir, Dragoș Pîslaru, Jordi Cañas, Radka Maxová

Proposta de regulamento
Considerando 5
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Texto da Comissão Alteração

5. O presente regulamento institui o 
Fundo para uma Transição Justa (FTJ), que 
é um dos pilares do Mecanismo para uma 
Transição Justa, executado no âmbito da 
política de coesão. O objetivo do FTJ é 
atenuar os efeitos adversos da transição 
climática, apoiando os territórios e os 
trabalhadores mais afetados. Em 
conformidade com o objetivo específico do 
FTJ, as ações por ele apoiadas devem 
contribuir diretamente para atenuar o 
impacto da transição, financiando a 
diversificação e a modernização da 
economia local e atenuando as 
repercussões negativas sobre o emprego. 
Tal reflete-se no seu objetivo específico, 
que é estabelecido ao mesmo nível dos 
objetivos políticos enunciados no artigo 4.º 
do Regulamento UE [novo RDC].

5. O presente regulamento institui o 
Fundo para uma Transição Justa (FTJ), que 
é um dos pilares do Mecanismo para uma 
Transição Justa, executado no âmbito da 
política de coesão. O objetivo do FTJ é 
atenuar os efeitos adversos da transição 
climática, apoiando os territórios e os 
trabalhadores mais afetados. Em 
conformidade com o objetivo específico do 
FTJ, as ações por ele apoiadas devem 
contribuir diretamente para atenuar o 
impacto da transição, financiando a 
diversificação e a modernização da 
economia local e atenuando as 
repercussões negativas sobre o emprego, 
nomeadamente através da melhoria de 
competências e da requalificação dos 
trabalhadores. Tal reflete-se no seu 
objetivo específico, que é estabelecido ao 
mesmo nível dos objetivos políticos 
enunciados no artigo 4.º do Regulamento 
UE [novo RDC].

Or. fr

Alteração 119
Stelios Kympouropoulos

Proposta de regulamento
Considerando 5

Texto da Comissão Alteração

5. O presente regulamento institui o 
Fundo para uma Transição Justa (FTJ), que 
é um dos pilares do Mecanismo para uma 
Transição Justa, executado no âmbito da 
política de coesão. O objetivo do FTJ é 
atenuar os efeitos adversos da transição 
climática, apoiando os territórios e os 
trabalhadores mais afetados. Em 
conformidade com o objetivo específico do 
FTJ, as ações por ele apoiadas devem 
contribuir diretamente para atenuar o 

5. O presente regulamento institui o 
Fundo para uma Transição Justa (FTJ), que 
é um dos pilares do Mecanismo para uma 
Transição Justa, executado no âmbito da 
política de coesão. O objetivo do FTJ é 
atenuar os efeitos adversos da transição 
climática, apoiando os territórios e os 
trabalhadores mais afetados. Em 
conformidade com o objetivo específico do 
FTJ, as ações por ele apoiadas devem 
contribuir diretamente para atenuar o 
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impacto da transição, financiando a 
diversificação e a modernização da 
economia local e atenuando as 
repercussões negativas sobre o emprego. 
Tal reflete-se no seu objetivo específico, 
que é estabelecido ao mesmo nível dos 
objetivos políticos enunciados no artigo 4.º 
do Regulamento UE [novo RDC].

impacto da transição, atenuando as 
repercussões negativas sobre o emprego e 
criando novos postos de trabalho 
sustentáveis e, simultaneamente, 
financiando a diversificação e a 
modernização da economia local. Tal 
reflete-se no seu objetivo específico, que é 
estabelecido ao mesmo nível dos objetivos 
políticos enunciados no artigo 4.º do 
Regulamento UE [novo RDC].

Or. en

Alteração 120
Samira Rafaela, Atidzhe Alieva-Veli, Dragoș Pîslaru

Proposta de regulamento
Considerando 5

Texto da Comissão Alteração

5. O presente regulamento institui o 
Fundo para uma Transição Justa (FTJ), que 
é um dos pilares do Mecanismo para uma 
Transição Justa, executado no âmbito da 
política de coesão. O objetivo do FTJ é 
atenuar os efeitos adversos da transição 
climática, apoiando os territórios e os 
trabalhadores mais afetados. Em 
conformidade com o objetivo específico do 
FTJ, as ações por ele apoiadas devem 
contribuir diretamente para atenuar o 
impacto da transição, financiando a 
diversificação e a modernização da 
economia local e atenuando as 
repercussões negativas sobre o emprego. 
Tal reflete-se no seu objetivo específico, 
que é estabelecido ao mesmo nível dos 
objetivos políticos enunciados no artigo 4.º 
do Regulamento UE [novo RDC].

5. O presente regulamento institui o 
Fundo para uma Transição Justa (FTJ), que 
é um dos pilares do Mecanismo para uma 
Transição Justa, executado no âmbito da 
política de coesão. O objetivo do FTJ é 
atenuar os efeitos adversos da transição 
climática, apoiando os territórios, 
incluindo os PTU, e os trabalhadores mais 
afetados. Em conformidade com o objetivo 
específico do FTJ, as ações por ele 
apoiadas devem contribuir diretamente 
para atenuar o impacto da transição, 
financiando a diversificação e a 
modernização da economia local e 
atenuando as repercussões negativas sobre 
o emprego. Tal reflete-se no seu objetivo 
específico, que é estabelecido ao mesmo 
nível dos objetivos políticos enunciados no 
artigo 4.º do Regulamento UE [novo 
RDC].

Or. en



AM\1204978PT.docx 41/132 PE652.272v01-00

PT

Alteração 121
Andrea Caroppo

Proposta de regulamento
Considerando 5

Texto da Comissão Alteração

5. O presente regulamento institui o 
Fundo para uma Transição Justa (FTJ), que 
é um dos pilares do Mecanismo para uma 
Transição Justa, executado no âmbito da 
política de coesão. O objetivo do FTJ é 
atenuar os efeitos adversos da transição 
climática, apoiando os territórios e os 
trabalhadores mais afetados. Em 
conformidade com o objetivo específico do 
FTJ, as ações por ele apoiadas devem 
contribuir diretamente para atenuar o 
impacto da transição, financiando a 
diversificação e a modernização da 
economia local e atenuando as 
repercussões negativas sobre o emprego. 
Tal reflete-se no seu objetivo específico, 
que é estabelecido ao mesmo nível dos 
objetivos políticos enunciados no artigo 4.º 
do Regulamento UE [novo RDC].

5. O presente regulamento institui o 
Fundo para uma Transição Justa (FTJ), que 
é um dos pilares do Mecanismo para uma 
Transição Justa, executado no âmbito da 
política de coesão. O objetivo do FTJ é 
atenuar os efeitos adversos da transição 
climática, apoiando os territórios e os 
trabalhadores mais afetados. Em 
conformidade com o objetivo específico do 
FTJ, as ações por ele apoiadas devem 
contribuir diretamente para atenuar o 
impacto da transição e da crise decorrente 
da COVID-19, criando novas 
oportunidades de emprego e financiando a 
diversificação e modernização da 
economia local. Tal reflete-se no seu 
objetivo específico, que é estabelecido ao 
mesmo nível dos objetivos políticos 
enunciados no artigo 4.º do Regulamento 
UE [novo RDC].

Or. it

Alteração 122
Atidzhe Alieva-Veli, Irena Joveva, Dragoș Pîslaru, Monica Semedo, Jordi Cañas, Radka 
Maxová, Yana Toom

Proposta de regulamento
Considerando 5

Texto da Comissão Alteração

5. O presente regulamento institui o 
Fundo para uma Transição Justa (FTJ), que 
é um dos pilares do Mecanismo para uma 
Transição Justa, executado no âmbito da 
política de coesão. O objetivo do FTJ é 
atenuar os efeitos adversos da transição 
climática, apoiando os territórios e os 

5. O presente regulamento institui o 
Fundo para uma Transição Justa (FTJ), que 
é um dos pilares do Mecanismo para uma 
Transição Justa, executado no âmbito da 
política de coesão. O objetivo do FTJ é 
atenuar os efeitos adversos da transição 
climática, apoiando os territórios e os 
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trabalhadores mais afetados. Em 
conformidade com o objetivo específico do 
FTJ, as ações por ele apoiadas devem 
contribuir diretamente para atenuar o 
impacto da transição, financiando a 
diversificação e a modernização da 
economia local e atenuando as 
repercussões negativas sobre o emprego. 
Tal reflete-se no seu objetivo específico, 
que é estabelecido ao mesmo nível dos 
objetivos políticos enunciados no artigo 4.º 
do Regulamento UE [novo RDC].

trabalhadores mais afetados. Em 
conformidade com o objetivo específico do 
FTJ, as ações por ele apoiadas devem 
contribuir diretamente para atenuar o 
impacto da transição, financiando a 
diversificação, a modernização e a 
reconversão da economia local e 
atenuando as repercussões negativas sobre 
o emprego. Tal reflete-se no seu objetivo 
específico, que é estabelecido ao mesmo 
nível dos objetivos políticos enunciados no 
artigo 4.º do Regulamento UE [novo 
RDC].

Or. en

Alteração 123
Sandra Pereira, Marc Botenga

Proposta de regulamento
Considerando 5

Texto da Comissão Alteração

5. O presente regulamento institui o 
Fundo para uma Transição Justa (FTJ), que 
é um dos pilares do Mecanismo para uma 
Transição Justa, executado no âmbito da 
política de coesão. O objetivo do FTJ é 
atenuar os efeitos adversos da transição 
climática, apoiando os territórios e os 
trabalhadores mais afetados. Em 
conformidade com o objetivo específico do 
FTJ, as ações por ele apoiadas devem 
contribuir diretamente para atenuar o 
impacto da transição, financiando a 
diversificação e a modernização da 
economia local e atenuando as 
repercussões negativas sobre o emprego. 
Tal reflete-se no seu objetivo específico, 
que é estabelecido ao mesmo nível dos 
objetivos políticos enunciados no artigo 4.º 
do Regulamento UE [novo RDC].

5. O presente regulamento institui o 
Fundo para uma Transição Justa (FTJ), que 
é um dos pilares do Mecanismo para uma 
Transição Justa, executado no âmbito da 
política de coesão. O objetivo do FTJ é 
atenuar os efeitos adversos da transição 
climática, apoiando os territórios e os 
trabalhadores mais afetados. Em 
conformidade com o objetivo específico do 
FTJ, as ações por ele apoiadas devem 
contribuir diretamente para atenuar o 
impacto da transição, financiando a 
diversificação e a modernização da 
economia local, e compensar as 
repercussões negativas sobre o emprego. 
Tal reflete-se no seu objetivo específico, 
que é estabelecido ao mesmo nível dos 
objetivos políticos enunciados no artigo 4.º 
do Regulamento UE [novo RDC].

Or. pt
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Alteração 124
Manuel Pizarro, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Milan Brglez, Evelyn Regner, 
Marc Angel, Elisabetta Gualmini, Brando Benifei, Pierfrancesco Majorino, Gabriele 
Bischoff, Estrella Durá Ferrandis, Pierre Larrouturou, Klára Dobrev, Agnes Jongerius

Proposta de regulamento
Considerando 5-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

5-A. A fim de fazer face aos 
desequilíbrios sociais e às tensões entre a 
tradição e a inovação resultantes de 
profundas mudanças estruturais, como a 
atual transição, a atento o facto de as 
mudanças ambientais e ecológicas 
implicarem mudanças sociais e 
comportamentais e deverem, em 
consequência, ser equilibradas por uma 
compreensão das necessidades e das 
aspirações dos povos, o FTJ deve refletir 
a sustentabilidade social, enquanto 
condição prévia para o desenvolvimento 
sustentável subjacente ao Pacto Ecológico 
Europeu. Estando a sociedade e a 
natureza profundamente interligadas, 
uma mudança de paradigma 
bem-sucedida para uma economia neutra 
em termos de clima que efetivamente não 
deixe ninguém para trás e seja 
socialmente justa a longo prazo deve 
alicerçar-se numa correlação dinâmica 
entre sustentabilidade social, económica e 
ambiental. A fim de contribuir para o 
desenvolvimento social sustentável 
enquanto forma de sustentabilidade 
ambiental e económica a longo prazo, 
promovendo simultaneamente o modelo 
social europeu enquanto ativo orientado 
para o futuro, o FTJ deve promover a 
equidade e o bem-estar, a coesão social e 
a segurança, a solidariedade 
intergeracional e intrageracional e a 
redistribuição da riqueza, o acesso 
equitativo à satisfação das necessidades 
básicas, a serviços e recursos sociais, a 
meios de subsistência dignos, a emprego 
de qualidade, empresas socialmente 
sustentáveis, a participação cívica e a 
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participação na tomada de decisões, bem 
como um sentido de lugar e pertença à 
comunidade para as gerações atuais e 
futuras. Para o efeito, o FTJ deve 
basear-se em indicadores de 
sustentabilidade social válidos e numa 
avaliação comparativa multidimensional 
para uma orientação e um 
acompanhamento eficazes da sua 
implementação.

Or. en

Alteração 125
Andrea Caroppo

Proposta de regulamento
Considerando 6

Texto da Comissão Alteração

6. Tendo em conta a importância da 
luta contra as alterações climáticas, em 
consonância com os compromissos 
assumidos pela União no sentido de 
aplicar o Acordo de Paris, o compromisso 
relativo aos Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável das Nações Unidas e a maior 
ambição da União, tal como proposto no 
Pacto Ecológico Europeu, o FTJ deve dar 
um contributo essencial para a gestão 
articulada das ações climáticas. Os 
recursos provenientes da própria dotação 
do FTJ são adicionais e vêm juntar-se aos 
investimentos necessários para atingir a 
meta global de utilizar 25% das dotações 
do orçamento da União que contribuem 
para os objetivos em matéria de clima. Os 
recursos transferidos do FEDER e do 
FSE+ contribuirão para a plena 
consecução deste objetivo.

6. O FTJ deve dar um contributo 
significativo para atenuar o efeito 
deflacionário da luta contra as alterações 
climáticas, conferindo especial atenção 
aos setores económicos e às regiões mais 
prejudicados.

Or. it

Alteração 126
Beata Szydło, Elżbieta Rafalska, Anna Zalewska
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Proposta de regulamento
Considerando 6

Texto da Comissão Alteração

6. Tendo em conta a importância da 
luta contra as alterações climáticas, em 
consonância com os compromissos 
assumidos pela União no sentido de aplicar 
o Acordo de Paris, o compromisso relativo 
aos Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável das Nações Unidas e a maior 
ambição da União, tal como proposto no 
Pacto Ecológico Europeu, o FTJ deve dar 
um contributo essencial para a gestão 
articulada das ações climáticas. Os 
recursos provenientes da própria dotação 
do FTJ são adicionais e vêm juntar-se aos 
investimentos necessários para atingir a 
meta global de utilizar 25% das dotações 
do orçamento da União que contribuem 
para os objetivos em matéria de clima. Os 
recursos transferidos do FEDER e do 
FSE+ contribuirão para a plena consecução 
deste objetivo.

6. Tendo em conta a importância da 
luta contra as alterações climáticas, em 
consonância com os compromissos 
assumidos pela União no sentido de aplicar 
o Acordo de Paris, o compromisso relativo 
aos Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável das Nações Unidas e a visão 
apresentada no Pacto Ecológico Europeu, 
o FTJ deve dar um contributo essencial 
para facilitar uma transição energética 
justa. Os recursos provenientes do FTJ, 
bem como os voluntariamente transferidos 
do FEDER e do FSE+, contribuirão para a 
integração das ações climáticas e para a 
consecução de um objetivo global de 
utilizar 25% das dotações do orçamento 
da União para apoiar objetivos em 
matéria de clima.

Or. en

Alteração 127
Radan Kanev

Proposta de regulamento
Considerando 6

Texto da Comissão Alteração

6. Tendo em conta a importância da 
luta contra as alterações climáticas, em 
consonância com os compromissos 
assumidos pela União no sentido de aplicar 
o Acordo de Paris, o compromisso relativo 
aos Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável das Nações Unidas e a maior 
ambição da União, tal como proposto no 
Pacto Ecológico Europeu, o FTJ deve dar 
um contributo essencial para a gestão 
articulada das ações climáticas. Os 

6. Tendo em conta a importância da 
luta contra as alterações climáticas, em 
consonância com os compromissos 
assumidos pela União no sentido de aplicar 
o Acordo de Paris, o compromisso relativo 
aos Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável das Nações Unidas e a maior 
ambição da União, tal como proposto no 
Pacto Ecológico Europeu, de criar 
oportunidades para um continente mais 
próspero e inclusivo, assim como mais são 
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recursos provenientes da própria dotação 
do FTJ são adicionais e vêm juntar-se aos 
investimentos necessários para atingir a 
meta global de utilizar 25% das dotações 
do orçamento da União que contribuem 
para os objetivos em matéria de clima. Os 
recursos transferidos do FEDER e do FSE+ 
contribuirão para a plena consecução deste 
objetivo.

e ecológico, o FTJ deve dar um contributo 
essencial para a gestão articulada das ações 
climáticas e transformar e modernizar a 
economia local e acelerar a transição 
para uma economia circular totalmente 
baseada em fontes de energia renováveis, 
altamente eficiente em matéria de 
recursos e energia e com impacto neutro 
no clima, o mais rapidamente possível e o 
mais tardar até 2050. Os recursos 
provenientes da própria dotação do FTJ são 
adicionais e vêm juntar-se aos 
investimentos necessários para atingir a 
meta global de utilizar 25% das dotações 
do orçamento da União que contribuem 
para os objetivos em matéria de clima. Os 
recursos transferidos do FEDER e do FSE+ 
contribuirão para a plena consecução deste 
objetivo.

Or. en

Alteração 128
Manuel Pizarro, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Milan Brglez, Evelyn Regner, 
Marc Angel, Elisabetta Gualmini, Brando Benifei, Pierfrancesco Majorino, Gabriele 
Bischoff, Estrella Durá Ferrandis, Pierre Larrouturou, Klára Dobrev, Agnes Jongerius

Proposta de regulamento
Considerando 6

Texto da Comissão Alteração

6. Tendo em conta a importância da 
luta contra as alterações climáticas, em 
consonância com os compromissos 
assumidos pela União no sentido de aplicar 
o Acordo de Paris, o compromisso relativo 
aos Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável das Nações Unidas e a maior 
ambição da União, tal como proposto no 
Pacto Ecológico Europeu, o FTJ deve dar 
um contributo essencial para a gestão 
articulada das ações climáticas. Os 
recursos provenientes da própria dotação 
do FTJ são adicionais e vêm juntar-se aos 
investimentos necessários para atingir a 
meta global de utilizar 25% das dotações 

6. Tendo em conta a importância da 
luta contra as alterações climáticas, em 
consonância com os compromissos 
assumidos pela União no sentido de aplicar 
o Acordo de Paris, o compromisso relativo 
aos Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável das Nações Unidas e a maior 
ambição da União, tal como proposto no 
Pacto Ecológico Europeu, o FTJ deve dar 
um contributo essencial para a gestão 
articulada das ações climáticas e deve ser 
subordinado à aceitação do objetivo da 
União de neutralidade climática até 2050, 
bem como às respetivas metas 
intermédias. Os recursos provenientes da 
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do orçamento da União que contribuem 
para os objetivos em matéria de clima. Os 
recursos transferidos do FEDER e do FSE+ 
contribuirão para a plena consecução deste 
objetivo.

própria dotação do FTJ são adicionais e 
vêm juntar-se aos investimentos 
necessários para atingir a meta global de 
utilizar 25% das dotações do orçamento da 
União que contribuem para os objetivos em 
matéria de clima. Os recursos transferidos 
do FEDER e do FSE+ contribuirão para a 
plena consecução deste objetivo.

Or. en

Alteração 129
Anne Sander

Proposta de regulamento
Considerando 6

Texto da Comissão Alteração

6. Tendo em conta a importância da 
luta contra as alterações climáticas, em 
consonância com os compromissos 
assumidos pela União no sentido de aplicar 
o Acordo de Paris, o compromisso relativo 
aos Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável das Nações Unidas e a maior 
ambição da União, tal como proposto no 
Pacto Ecológico Europeu, o FTJ deve dar 
um contributo essencial para a gestão 
articulada das ações climáticas. Os 
recursos provenientes da própria dotação 
do FTJ são adicionais e vêm juntar-se aos 
investimentos necessários para atingir a 
meta global de utilizar 25% das dotações 
do orçamento da União que contribuem 
para os objetivos em matéria de clima. Os 
recursos transferidos do FEDER e do 
FSE+ contribuirão para a plena 
consecução deste objetivo.

6. Tendo em conta a importância da 
luta contra as alterações climáticas, em 
consonância com os compromissos 
assumidos pela União no sentido de aplicar 
o Acordo de Paris, o compromisso relativo 
aos Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável das Nações Unidas e a maior 
ambição da União, tal como proposto no 
Pacto Ecológico Europeu, o FTJ deve dar 
um contributo essencial para a gestão 
articulada das ações climáticas. Os 
recursos provenientes da própria dotação 
do FTJ são adicionais e vêm juntar-se aos 
investimentos necessários para atingir a 
meta global de utilizar 25% das dotações 
do orçamento da União que contribuem 
para os objetivos em matéria de clima.

Or. fr

Alteração 130
Cindy Franssen, Dennis Radtke, Tomáš Zdechovský, Romana Tomc
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Proposta de regulamento
Considerando 6

Texto da Comissão Alteração

6. Tendo em conta a importância da 
luta contra as alterações climáticas, em 
consonância com os compromissos 
assumidos pela União no sentido de aplicar 
o Acordo de Paris, o compromisso relativo 
aos Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável das Nações Unidas e a maior 
ambição da União, tal como proposto no 
Pacto Ecológico Europeu, o FTJ deve dar 
um contributo essencial para a gestão 
articulada das ações climáticas. Os 
recursos provenientes da própria dotação 
do FTJ são adicionais e vêm juntar-se aos 
investimentos necessários para atingir a 
meta global de utilizar 25% das dotações 
do orçamento da União que contribuem 
para os objetivos em matéria de clima. Os 
recursos transferidos do FEDER e do 
FSE+ contribuirão para a plena 
consecução deste objetivo.

6. Tendo em conta a importância da 
luta contra as alterações climáticas, em 
consonância com os compromissos 
assumidos pela União no sentido de aplicar 
o Acordo de Paris, o compromisso relativo 
aos Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável das Nações Unidas e a maior 
ambição da União, tal como proposto no 
Pacto Ecológico Europeu, o FTJ deve dar 
um contributo essencial para a gestão 
articulada das ações climáticas. Os 
recursos provenientes da própria dotação 
do FTJ são adicionais e vêm juntar-se aos 
investimentos necessários para atingir a 
meta global de utilizar 25% das dotações 
do orçamento da União que contribuem 
para os objetivos em matéria de clima.

Or. en

Alteração 131
Ádám Kósa, Andrea Bocskor

Proposta de regulamento
Considerando 6

Texto da Comissão Alteração

6. Tendo em conta a importância da 
luta contra as alterações climáticas, em 
consonância com os compromissos 
assumidos pela União no sentido de aplicar 
o Acordo de Paris, o compromisso relativo 
aos Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável das Nações Unidas e a maior 
ambição da União, tal como proposto no 
Pacto Ecológico Europeu, o FTJ deve dar 
um contributo essencial para a gestão 
articulada das ações climáticas. Os 

6. Tendo em conta a importância da 
luta contra as alterações climáticas, em 
consonância com os compromissos 
assumidos pela União no sentido de aplicar 
o Acordo de Paris, o compromisso relativo 
aos Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável das Nações Unidas e a maior 
ambição da União, tal como proposto no 
Pacto Ecológico Europeu, o FTJ deve dar 
um contributo essencial para a gestão 
articulada das ações climáticas. Os 
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recursos provenientes da própria dotação 
do FTJ são adicionais e vêm juntar-se aos 
investimentos necessários para atingir a 
meta global de utilizar 25% das dotações 
do orçamento da União que contribuem 
para os objetivos em matéria de clima. Os 
recursos transferidos do FEDER e do 
FSE+ contribuirão para a plena 
consecução deste objetivo.

recursos provenientes da própria dotação 
do FTJ são adicionais e vêm juntar-se aos 
investimentos necessários para atingir a 
meta global de utilizar 25% das dotações 
do orçamento da União que contribuem 
para os objetivos em matéria de clima.

Or. en

Justificação

Embora seja necessário assegurar o mais elevado grau de complementaridade entre os 
fundos da UE, o acesso ao FTJ não deve depender do «alinhamento» de outros fundos de 
coesão para não antecipar a utilização e a afetação desses fundos. Ao solicitar o alinhamento 
das dotações do FTJ com os fundos de coesão, impõe-se uma condição suplementar aos 
Estados-Membros, criando assim um encargo adicional.

Alteração 132
Krzysztof Hetman, Jarosław Duda

Proposta de regulamento
Considerando 6

Texto da Comissão Alteração

6. Tendo em conta a importância da 
luta contra as alterações climáticas, em 
consonância com os compromissos 
assumidos pela União no sentido de aplicar 
o Acordo de Paris, o compromisso relativo 
aos Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável das Nações Unidas e a maior 
ambição da União, tal como proposto no 
Pacto Ecológico Europeu, o FTJ deve dar 
um contributo essencial para a gestão 
articulada das ações climáticas. Os 
recursos provenientes da própria dotação 
do FTJ são adicionais e vêm juntar-se aos 
investimentos necessários para atingir a 
meta global de utilizar 25% das dotações 
do orçamento da União que contribuem 
para os objetivos em matéria de clima. Os 
recursos transferidos do FEDER e do 
FSE+ contribuirão para a plena 
consecução deste objetivo.

6. Tendo em conta a importância da 
luta contra as alterações climáticas, em 
consonância com os compromissos 
assumidos pela União no sentido de aplicar 
o Acordo de Paris, o compromisso relativo 
aos Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável das Nações Unidas e a maior 
ambição da União, tal como proposto no 
Pacto Ecológico Europeu, o FTJ deve dar 
um contributo essencial para a gestão 
articulada das ações climáticas. Os novos 
recursos provenientes da própria dotação 
do FTJ são adicionais aos das políticas 
existentes e vêm juntar-se aos 
investimentos necessários para atingir a 
meta global de utilizar 25% das dotações 
do orçamento da União que contribuem 
para os objetivos em matéria de clima. Os 
recursos do FEDER e do FSE+ podem ser 
utilizados, numa base voluntária, para 
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complementar as intervenções do FTJ.

Or. en

Alteração 133
Marie-Pierre Vedrenne, Sylvie Brunet, Stéphane Bijoux, Véronique Trillet-Lenoir, Ilana 
Cicurel, Dragoș Pîslaru, Jordi Cañas

Proposta de regulamento
Considerando 6

Texto da Comissão Alteração

6. Tendo em conta a importância da 
luta contra as alterações climáticas, em 
consonância com os compromissos 
assumidos pela União no sentido de aplicar 
o Acordo de Paris, o compromisso relativo 
aos Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável das Nações Unidas e a maior 
ambição da União, tal como proposto no 
Pacto Ecológico Europeu, o FTJ deve dar 
um contributo essencial para a gestão 
articulada das ações climáticas. Os 
recursos provenientes da própria dotação 
do FTJ são adicionais e vêm juntar-se aos 
investimentos necessários para atingir a 
meta global de utilizar 25% das dotações 
do orçamento da União que contribuem 
para os objetivos em matéria de clima. Os 
recursos transferidos do FEDER e do FSE+ 
contribuirão para a plena consecução deste 
objetivo.

6. Tendo em conta a importância da 
luta contra as alterações climáticas, em 
consonância com os compromissos 
assumidos pela União no sentido de aplicar 
o Acordo de Paris, o compromisso relativo 
aos Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável das Nações Unidas e a maior 
ambição da União, tal como proposto no 
Pacto Ecológico Europeu, o FTJ deve dar 
um contributo essencial para a gestão 
articulada das ações climáticas. Os 
recursos provenientes da própria dotação 
do FTJ são adicionais e vêm juntar-se aos 
investimentos necessários para atingir a 
meta global de utilizar 25% das dotações 
do orçamento da União que contribuem 
para os objetivos em matéria de clima. Os 
recursos transferidos do FEDER e do FSE+ 
contribuirão para a plena consecução deste 
objetivo, em consonância com os 
princípios do Pilar Europeu dos Direitos 
Sociais.

Or. fr

Alteração 134
Stelios Kympouropoulos

Proposta de regulamento
Considerando 6

Texto da Comissão Alteração

6. Tendo em conta a importância da 6. Tendo em conta a importância da 
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luta contra as alterações climáticas, em 
consonância com os compromissos 
assumidos pela União no sentido de aplicar 
o Acordo de Paris, o compromisso relativo 
aos Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável das Nações Unidas e a maior 
ambição da União, tal como proposto no 
Pacto Ecológico Europeu, o FTJ deve dar 
um contributo essencial para a gestão 
articulada das ações climáticas. Os 
recursos provenientes da própria dotação 
do FTJ são adicionais e vêm juntar-se aos 
investimentos necessários para atingir a 
meta global de utilizar 25% das dotações 
do orçamento da União que contribuem 
para os objetivos em matéria de clima. Os 
recursos transferidos do FEDER e do 
FSE+ contribuirão para a plena 
consecução deste objetivo.

luta contra as alterações climáticas, em 
consonância com os compromissos 
assumidos pela União no sentido de aplicar 
o Acordo de Paris, o compromisso relativo 
aos Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável das Nações Unidas e a maior 
ambição da União, tal como proposto no 
Pacto Ecológico Europeu, o FTJ deve dar 
um contributo essencial para a gestão 
articulada das ações climáticas. Os 
recursos provenientes da própria dotação 
do FTJ são adicionais e vêm juntar-se aos 
investimentos necessários para atingir a 
meta global de utilizar 25% das dotações 
do orçamento da União que contribuem 
para os objetivos em matéria de clima, sem 
dotações dos fundos existentes.

Or. en

Alteração 135
Dragoș Pîslaru, Cristian Ghinea, Jordi Cañas, Radka Maxová, Monica Semedo, Samira 
Rafaela

Proposta de regulamento
Considerando 6

Texto da Comissão Alteração

6. Tendo em conta a importância da 
luta contra as alterações climáticas, em 
consonância com os compromissos 
assumidos pela União no sentido de aplicar 
o Acordo de Paris, o compromisso relativo 
aos Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável das Nações Unidas e a maior 
ambição da União, tal como proposto no 
Pacto Ecológico Europeu, o FTJ deve dar 
um contributo essencial para a gestão 
articulada das ações climáticas. Os 
recursos provenientes da própria dotação 
do FTJ são adicionais e vêm juntar-se aos 
investimentos necessários para atingir a 
meta global de utilizar 25% das dotações 
do orçamento da União que contribuem 

6. Tendo em conta a importância da 
luta contra as alterações climáticas, em 
consonância com os compromissos 
assumidos pela União no sentido de aplicar 
o Acordo de Paris, o compromisso relativo 
aos Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável das Nações Unidas e a maior 
ambição da União, tal como proposto no 
Pacto Ecológico Europeu, o FTJ deve dar 
um contributo essencial para a gestão 
articulada das ações climáticas. Os 
recursos provenientes da própria dotação 
do FTJ são adicionais e vêm juntar-se aos 
investimentos necessários para atingir a 
meta global de utilizar 25% das dotações 
do orçamento da União que contribuem 
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para os objetivos em matéria de clima. Os 
recursos transferidos do FEDER e do FSE+ 
contribuirão para a plena consecução 
deste objetivo.

para os objetivos em matéria de clima. Os 
recursos transferidos do FEDER e do FSE+ 
complementarão a consecução deste 
objetivo.

Or. en

Alteração 136
Ádám Kósa, Andrea Bocskor

Proposta de regulamento
Considerando 6-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

6-A. A fim de atenuar os efeitos da 
transição para a neutralidade climática, o 
FTJ deve ter uma dotação financeira 
distinta, independente da dotação de 
outros fundos estruturais e de 
investimento da UE. O acesso ao FTJ não 
deve depender de transferências de outros 
fundos da UE. Esse acesso independente 
permitirá que o FTJ funcione de forma 
adequada, produza os resultados 
esperados e gere previsibilidade para os 
beneficiários.

Or. en

Justificação

Embora seja necessário assegurar o mais elevado grau de complementaridade entre os 
fundos da UE, o acesso ao FTJ não deve depender do «alinhamento» de outros fundos de 
coesão para não antecipar a utilização e a afetação desses fundos. Ao solicitar o alinhamento 
das dotações do FTJ com os fundos de coesão, impõe-se uma condição suplementar aos 
Estados-Membros, criando assim um encargo adicional.

Alteração 137
Atidzhe Alieva-Veli, Irena Joveva, Monica Semedo, Abir Al-Sahlani, Jordi Cañas, Yana 
Toom

Proposta de regulamento
Considerando 6-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

6-A. Sendo o FTJ parte do Pacto 
Ecológico Europeu, a dotação financeira 
no âmbito do FTJ deve ser subordinada 
ao compromisso do Estado-Membro de 
atingir um objetivo de neutralidade 
climática até 2050.

Or. en

Alteração 138
Ádám Kósa, Andrea Bocskor

Proposta de regulamento
Considerando 7

Texto da Comissão Alteração

7. Os recursos do FTJ devem 
complementar os recursos 
disponibilizados no âmbito da política de 
coesão.

Suprimido

Or. en

Alteração 139
Beata Szydło, Elżbieta Rafalska, Anna Zalewska

Proposta de regulamento
Considerando 7

Texto da Comissão Alteração

7. Os recursos do FTJ devem 
complementar os recursos disponibilizados 
no âmbito da política de coesão.

7. Os recursos do FTJ podem 
complementar os recursos disponibilizados 
no âmbito da política de coesão. Importa 
reconhecer que nem todas as regiões e 
comunidades beneficiarão de igual modo 
da transição para uma economia 
hipocarbónica, e a sua pegada 
socioeconómica, nomeadamente o 
bem-estar e o emprego, variará devido a 
uma vasta gama de fatores. O aumento 
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das oportunidades de emprego nas 
previsões da transição está distribuído de 
forma desigual nas diferentes regiões, 
enquanto a criação de emprego no setor 
das energias renováveis não está 
necessariamente alinhada, temporal ou 
geograficamente, com a perda de postos 
de trabalho. Em consequência, é 
importante que o orçamento e as 
atividades realizadas no âmbito do FTJ 
não afetem negativamente os fundos da 
política de coesão da União, bem como 
assegurar que estes fundos sejam 
orientados para a revitalização económica 
das regiões afetadas pela transição.

Or. en

Alteração 140
Dragoș Pîslaru, Cristian Ghinea, Jordi Cañas, Radka Maxová, Monica Semedo, Samira 
Rafaela

Proposta de regulamento
Considerando 7

Texto da Comissão Alteração

7. Os recursos do FTJ devem 
complementar os recursos disponibilizados 
no âmbito da política de coesão.

7. Os recursos do FTJ devem 
complementar os recursos disponibilizados 
no âmbito da política de coesão e 
concentrar-se especificamente na questão 
da transição para uma economia 
ecológica nas regiões mais dependentes 
do carvão ou de outros combustíveis 
insustentáveis, como, por exemplo a 
região do Vale do Jiu, conferindo 
prioridade ao investimento com impacto 
social, que fomente tanto o 
desenvolvimento empresarial como o 
desenvolvimento positivo de indicadores 
sociais, com o cuidado de evitar choques 
sociais, o encerramento súbito de 
empresas ou a perda de capital humano e 
o despovoamento das regiões vulneráveis.

Or. en
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Alteração 141
Radan Kanev

Proposta de regulamento
Considerando 7

Texto da Comissão Alteração

7. Os recursos do FTJ devem 
complementar os recursos disponibilizados 
no âmbito da política de coesão.

7. Os recursos do FTJ devem 
complementar os recursos disponibilizados 
no âmbito da política de coesão, bem como 
os investimentos nacionais e regionais e o 
capital privado, e não devem, de forma 
alguma, substituir esses investimentos.

Contudo, os recursos do FTJ devem 
contribuir para uma nova política de 
coesão, modernizada e sustentável, que 
vise modelos de emprego orientados para 
o futuro, ecológicos e digitalizados, e não 
despesas públicas ineficazes.

Or. en

Alteração 142
Anne Sander

Proposta de regulamento
Considerando 7

Texto da Comissão Alteração

7. Os recursos do FTJ devem 
complementar os recursos disponibilizados 
no âmbito da política de coesão.

7. Os recursos do FTJ devem 
complementar os recursos disponibilizados 
no âmbito da política de coesão. Neste 
contexto, o próximo QFP deverá ser 
ambicioso e permitir alcançar os objetivos 
definidos. A dotação do FTJ não pode, em 
caso algum, ser disponibilizada em 
detrimento dos restantes fundos 
existentes.

Or. fr
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Alteração 143
Manuel Pizarro, Alex Agius Saliba, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Milan 
Brglez, Evelyn Regner, Marc Angel, Elisabetta Gualmini, Brando Benifei, Pierfrancesco 
Majorino, Gabriele Bischoff, Estrella Durá Ferrandis, Pierre Larrouturou, Klára 
Dobrev, Agnes Jongerius

Proposta de regulamento
Considerando 7

Texto da Comissão Alteração

7. Os recursos do FTJ devem 
complementar os recursos disponibilizados 
no âmbito da política de coesão.

7. Os recursos do FTJ devem 
complementar e suplementar os recursos 
disponibilizados no âmbito da política de 
coesão, sem de modo algum reduzirem os 
recursos disponíveis no âmbito desta 
última e, em consequência, 
comprometerem os seus atuais objetivos.

Or. en

Alteração 144
Stelios Kympouropoulos

Proposta de regulamento
Considerando 7

Texto da Comissão Alteração

7. Os recursos do FTJ devem 
complementar os recursos disponibilizados 
no âmbito da política de coesão.

7. Os recursos do FTJ devem 
complementar os recursos disponibilizados 
no âmbito da política de coesão. A criação 
do FTJ não deve conduzir a cortes ou 
transferências dos fundos abrangidos pelo 
Regulamento (UE) .../... (novo RDC)

Or. en

Alteração 145
Sandra Pereira

Proposta de regulamento
Considerando 7
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Texto da Comissão Alteração

7. Os recursos do FTJ devem 
complementar os recursos disponibilizados 
no âmbito da política de coesão.

7. Os recursos do FTJ podem 
complementar os recursos disponibilizados 
no âmbito de uma política de coesão 
reforçada orçamentalmente e na 
capacidade de ser utilizada pelos 
Estados-Membros e os beneficiários de 
forma flexível.

Or. pt

Alteração 146
Stelios Kympouropoulos

Proposta de regulamento
Considerando 7

Texto da Comissão Alteração

7. Os recursos do FTJ devem 
complementar os recursos disponibilizados 
no âmbito da política de coesão.

7. Os recursos do FTJ devem 
complementar os recursos disponibilizados 
no âmbito da política de coesão em 
quadros regionais com o objetivo de 
alavancar devidamente capital privado.

Or. en

Alteração 147
Krzysztof Hetman, Jarosław Duda

Proposta de regulamento
Considerando 7

Texto da Comissão Alteração

7. Os recursos do FTJ devem 
complementar os recursos disponibilizados 
no âmbito da política de coesão.

7. Os novos recursos do FTJ devem 
complementar os recursos disponibilizados 
no âmbito da política de coesão.

Or. en
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Alteração 148
Atidzhe Alieva-Veli, Irena Joveva, Dragoș Pîslaru, Monica Semedo, Abir Al-Sahlani, 
Jordi Cañas

Proposta de regulamento
Considerando 8

Texto da Comissão Alteração

8. A transição para uma economia 
com impacto neutro no clima constitui um 
desafio para todos os Estados-Membros. 
Será particularmente exigente para com os 
Estados-Membros que dependem 
fortemente de combustíveis fósseis ou de 
atividades industriais intensivas em gases 
com efeito de estufa que têm de ser 
abandonadas progressivamente ou 
adaptadas à transição para a neutralidade 
climática e que carecem de meios 
financeiros para o fazer. O FTJ abrangerá 
todos os Estados-Membros, mas a 
distribuição dos seus meios financeiros 
deve refletir as capacidades nacionais para 
financiar os investimentos exigidos pela 
transição para a neutralidade climática.

8. A transição para uma economia 
com impacto neutro no clima constitui um 
desafio para todos os Estados-Membros. 
Será particularmente exigente para com os 
Estados-Membros que dependem 
fortemente de combustíveis fósseis ou de 
atividades industriais intensivas em gases 
com efeito de estufa que têm de ser 
abandonadas progressivamente ou 
adaptadas à transição para a neutralidade 
climática e que carecem de meios 
financeiros para o fazer. O FTJ abrangerá 
todos os Estados-Membros, mas a 
distribuição dos seus meios financeiros 
deve refletir as capacidades nacionais para 
financiar os investimentos exigidos pela 
transição para a neutralidade climática, 
nomeadamente a promoção de 
alternativas à economia fóssil através de 
uma economia circular de base biológica, 
que ofereça oportunidades para novos 
empregos, desenvolvimento económico 
regional, maior coesão territorial e 
dinamização das economias rurais locais.

Or. en

Alteração 149
Radan Kanev

Proposta de regulamento
Considerando 8

Texto da Comissão Alteração

8. A transição para uma economia 
com impacto neutro no clima constitui um 
desafio para todos os Estados-Membros. 
Será particularmente exigente para com 
os Estados-Membros que dependem 

8. A transição para uma economia 
com impacto neutro no clima constitui não 
só um desafio, mas também uma grande 
oportunidade para todos. Será necessário 
prestar apoio adicional às regiões que 
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fortemente de combustíveis fósseis ou de 
atividades industriais intensivas em gases 
com efeito de estufa que têm de ser 
abandonadas progressivamente ou 
adaptadas à transição para a neutralidade 
climática e que carecem de meios 
financeiros para o fazer. O FTJ abrangerá 
todos os Estados-Membros, mas a 
distribuição dos seus meios financeiros 
deve refletir as capacidades nacionais para 
financiar os investimentos exigidos pela 
transição para a neutralidade climática.

ainda dependem fortemente de 
combustíveis fósseis ou de atividades 
industriais intensivas em gases com efeito 
de estufa que têm de ser abandonadas 
progressivamente e/ou modernizadas para 
proceder à transição para a neutralidade 
climática e que carecem de meios 
financeiros para o fazer. O FTJ abrangerá 
toda a União, mas a distribuição dos seus 
meios financeiros deve refletir as 
capacidades regionais para financiar os 
investimentos exigidos pela realização da 
transição para a neutralidade climática o 
mais rapidamente possível e, o mais 
tardar, até 2050.

Or. en

Alteração 150
Margarita de la Pisa Carrión

Proposta de regulamento
Considerando 8

Texto da Comissão Alteração

8. A transição para uma economia 
com impacto neutro no clima constitui um 
desafio para todos os Estados-Membros. 
Será particularmente exigente para com os 
Estados-Membros que dependem 
fortemente de combustíveis fósseis ou de 
atividades industriais intensivas em gases 
com efeito de estufa que têm de ser 
abandonadas progressivamente ou 
adaptadas à transição para a neutralidade 
climática e que carecem de meios 
financeiros para o fazer. O FTJ abrangerá 
todos os Estados-Membros, mas a 
distribuição dos seus meios financeiros 
deve refletir as capacidades nacionais para 
financiar os investimentos exigidos pela 
transição para a neutralidade climática.

8. A transição para uma economia 
com impacto neutro no clima constitui um 
desafio para todos os Estados-Membros. 
Será particularmente exigente para com os 
Estados-Membros que dependem 
fortemente de combustíveis fósseis ou de 
atividades industriais intensivas em gases 
com efeito de estufa que têm de ser 
abandonadas progressivamente ou 
adaptadas à transição para a neutralidade 
climática e que carecem de meios 
financeiros para o fazer. Por conseguinte, 
tendo em conta a crise atual e até se 
recuperar o nível económico e de emprego 
anterior à mesma, deve ser evitada 
qualquer transformação produtiva que 
prejudique ainda mais o mercado de 
trabalho europeu. O FTJ abrangerá todos 
os Estados-Membros, mas a distribuição 
dos seus meios financeiros deve refletir as 
capacidades nacionais para financiar os 
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investimentos exigidos pela transição para 
a neutralidade climática.

Or. es

Alteração 151
Stelios Kympouropoulos

Proposta de regulamento
Considerando 8

Texto da Comissão Alteração

8. A transição para uma economia 
com impacto neutro no clima constitui um 
desafio para todos os Estados-Membros. 
Será particularmente exigente para com os 
Estados-Membros que dependem 
fortemente de combustíveis fósseis ou de 
atividades industriais intensivas em gases 
com efeito de estufa que têm de ser 
abandonadas progressivamente ou 
adaptadas à transição para a neutralidade 
climática e que carecem de meios 
financeiros para o fazer. O FTJ abrangerá 
todos os Estados-Membros, mas a 
distribuição dos seus meios financeiros 
deve refletir as capacidades nacionais para 
financiar os investimentos exigidos pela 
transição para a neutralidade climática.

8. A transição para uma economia 
com impacto neutro no clima constitui um 
desafio para todos os Estados-Membros. 
Será particularmente exigente para com os 
Estados-Membros que dependem 
fortemente de combustíveis fósseis ou de 
atividades industriais intensivas em gases 
com efeito de estufa que têm de ser 
abandonadas progressivamente ou 
adaptadas à transição para a neutralidade 
climática e que carecem de meios 
financeiros para o fazer. Neste contexto, 
deve ser prestada especial atenção às 
regiões insulares ou montanhosas, cuja 
população dificulta a implementação da 
transição energética para a neutralidade 
climática. O FTJ abrangerá todos os 
Estados-Membros, mas a distribuição dos 
seus meios financeiros deve refletir as 
capacidades nacionais para financiar os 
investimentos exigidos pela transição para 
a neutralidade climática.

Or. en

Alteração 152
Marianne Vind

Proposta de regulamento
Considerando 8
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Texto da Comissão Alteração

8. A transição para uma economia 
com impacto neutro no clima constitui um 
desafio para todos os Estados-Membros. 
Será particularmente exigente para com os 
Estados-Membros que dependem 
fortemente de combustíveis fósseis ou de 
atividades industriais intensivas em gases 
com efeito de estufa que têm de ser 
abandonadas progressivamente ou 
adaptadas à transição para a neutralidade 
climática e que carecem de meios 
financeiros para o fazer. O FTJ abrangerá 
todos os Estados-Membros, mas a 
distribuição dos seus meios financeiros 
deve refletir as capacidades nacionais para 
financiar os investimentos exigidos pela 
transição para a neutralidade climática.

8. A transição para uma economia 
com impacto neutro no clima constitui um 
desafio para todos os Estados-Membros e 
regiões. Será particularmente exigente para 
com os Estados-Membros que dependem 
fortemente de combustíveis fósseis ou de 
atividades industriais intensivas em gases 
com efeito de estufa que têm de ser 
abandonadas progressivamente ou 
adaptadas à transição para a neutralidade 
climática, bem como para uma mão de 
obra que necessita de melhorar as suas 
qualificações e de assistência para poder 
conseguir emprego nos setores ecológicos, 
e que carecem de meios financeiros para o 
fazer. O FTJ abrangerá todos os 
Estados-Membros, mas a distribuição dos 
seus meios financeiros deve refletir as 
capacidades nacionais para financiar os 
investimentos exigidos pela transição para 
a neutralidade climática.

Or. en

Alteração 153
Stelios Kympouropoulos

Proposta de regulamento
Considerando 8

Texto da Comissão Alteração

8. A transição para uma economia 
com impacto neutro no clima constitui um 
desafio para todos os Estados-Membros. 
Será particularmente exigente para com os 
Estados-Membros que dependem 
fortemente de combustíveis fósseis ou de 
atividades industriais intensivas em gases 
com efeito de estufa que têm de ser 
abandonadas progressivamente ou 
adaptadas à transição para a neutralidade 
climática e que carecem de meios 
financeiros para o fazer. O FTJ abrangerá 

8. A transição para uma economia 
com impacto neutro no clima constitui um 
desafio para a maior parte das regiões da 
União. Será particularmente exigente para 
com os Estados-Membros que dependem 
fortemente de combustíveis fósseis ou de 
atividades industriais intensivas em gases 
com efeito de estufa que têm de ser 
abandonadas progressivamente ou ter 
acesso a regimes de financiamento que 
lhes permitam modernizar-se e realizar a 
transição para a neutralidade climática e 
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todos os Estados-Membros, mas a 
distribuição dos seus meios financeiros 
deve refletir as capacidades nacionais para 
financiar os investimentos exigidos pela 
transição para a neutralidade climática.

que carecem de meios financeiros para o 
fazer. O FTJ abrangerá todos os 
Estados-Membros, mas a distribuição dos 
seus meios financeiros deve refletir as 
capacidades nacionais para financiar os 
investimentos exigidos pela transição para 
a neutralidade climática o mais 
rapidamente possível e, o mais tardar, 
até 2050.

Or. en

Alteração 154
Marie-Pierre Vedrenne, Sylvie Brunet, Stéphane Bijoux, Véronique Trillet-Lenoir, Ilana 
Cicurel, Dragoș Pîslaru, Jordi Cañas

Proposta de regulamento
Considerando 8

Texto da Comissão Alteração

8. A transição para uma economia 
com impacto neutro no clima constitui um 
desafio para todos os Estados-Membros. 
Será particularmente exigente para com os 
Estados-Membros que dependem 
fortemente de combustíveis fósseis ou de 
atividades industriais intensivas em gases 
com efeito de estufa que têm de ser 
abandonadas progressivamente ou 
adaptadas à transição para a neutralidade 
climática e que carecem de meios 
financeiros para o fazer. O FTJ abrangerá 
todos os Estados-Membros, mas a 
distribuição dos seus meios financeiros 
deve refletir as capacidades nacionais para 
financiar os investimentos exigidos pela 
transição para a neutralidade climática.

8. A transição para uma economia 
com impacto neutro no clima constitui um 
desafio para todos os Estados-Membros e 
oferece oportunidades de criação de 
postos de trabalho sustentáveis e de 
qualidade em setores com futuro. Será 
particularmente exigente para com os 
Estados-Membros que dependem 
fortemente de combustíveis fósseis ou de 
atividades industriais intensivas em gases 
com efeito de estufa que têm de ser 
abandonadas progressivamente ou 
adaptadas à transição para a neutralidade 
climática e que carecem de meios 
financeiros para o fazer. O FTJ abrangerá 
todos os Estados-Membros, mas a 
distribuição dos seus meios financeiros 
deve refletir as capacidades nacionais para 
financiar os investimentos exigidos pela 
transição para a neutralidade climática.

Or. fr

Alteração 155
Krzysztof Hetman, Jarosław Duda
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Proposta de regulamento
Considerando 8

Texto da Comissão Alteração

8. A transição para uma economia 
com impacto neutro no clima constitui um 
desafio para todos os Estados-Membros. 
Será particularmente exigente para com os 
Estados-Membros que dependem 
fortemente de combustíveis fósseis ou de 
atividades industriais intensivas em gases 
com efeito de estufa que têm de ser 
abandonadas progressivamente ou 
adaptadas à transição para a neutralidade 
climática e que carecem de meios 
financeiros para o fazer. O FTJ abrangerá 
todos os Estados-Membros, mas a 
distribuição dos seus meios financeiros 
deve refletir as capacidades nacionais para 
financiar os investimentos exigidos pela 
transição para a neutralidade climática.

8. A transição para uma economia 
com impacto neutro no clima constitui um 
desafio para todos os Estados-Membros. 
Será particularmente exigente para com os 
Estados-Membros que dependem 
fortemente de combustíveis fósseis sólidos 
ou de atividades industriais intensivas em 
gases com efeito de estufa que têm de ser 
abandonadas progressivamente ou 
adaptadas à transição para a neutralidade 
climática e que carecem de meios 
financeiros para o fazer. O FTJ abrangerá 
todos os Estados-Membros, mas a 
distribuição dos seus meios financeiros 
deve refletir as capacidades nacionais para 
financiar os investimentos exigidos pela 
transição para a neutralidade climática, 
bem como a medida em que as suas 
economias respetivas dependem dos 
combustíveis fósseis sólidos.

Or. en

Alteração 156
Dragoș Pîslaru, Cristian Ghinea, Radka Maxová, Atidzhe Alieva-Veli

Proposta de regulamento
Considerando 8

Texto da Comissão Alteração

8. A transição para uma economia 
com impacto neutro no clima constitui um 
desafio para todos os Estados-Membros. 
Será particularmente exigente para com os 
Estados-Membros que dependem 
fortemente de combustíveis fósseis ou de 
atividades industriais intensivas em gases 
com efeito de estufa que têm de ser 
abandonadas progressivamente ou 
adaptadas à transição para a neutralidade 
climática e que carecem de meios 

8. A transição para uma economia 
com impacto neutro no clima constitui um 
desafio para todos os Estados-Membros. 
Será particularmente exigente para com os 
Estados-Membros que dependem 
fortemente de combustíveis fósseis, que 
inicialmente poderão necessitar de 
abandonar progressivamente a produção 
através da produção de gás natural, ou de 
atividades industriais intensivas em gases 
com efeito de estufa que têm de ser 
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financeiros para o fazer. O FTJ abrangerá 
todos os Estados-Membros, mas a 
distribuição dos seus meios financeiros 
deve refletir as capacidades nacionais para 
financiar os investimentos exigidos pela 
transição para a neutralidade climática.

abandonadas progressivamente ou 
adaptadas à transição para a neutralidade 
climática e que carecem de meios 
financeiros para o fazer. O FTJ abrangerá 
todos os Estados-Membros, mas a 
distribuição dos seus meios financeiros 
deve refletir as capacidades nacionais para 
financiar os investimentos exigidos pela 
transição para a neutralidade climática.

Or. en

Alteração 157
Radka Maxová, Jordi Cañas, Atidzhe Alieva-Veli, Dragoș Pîslaru, Samira Rafaela

Proposta de regulamento
Considerando 8

Texto da Comissão Alteração

8. A transição para uma economia 
com impacto neutro no clima constitui um 
desafio para todos os Estados-Membros. 
Será particularmente exigente para com os 
Estados-Membros que dependem 
fortemente de combustíveis fósseis ou de 
atividades industriais intensivas em gases 
com efeito de estufa que têm de ser 
abandonadas progressivamente ou 
adaptadas à transição para a neutralidade 
climática e que carecem de meios 
financeiros para o fazer. O FTJ abrangerá 
todos os Estados-Membros, mas a 
distribuição dos seus meios financeiros 
deve refletir as capacidades nacionais para 
financiar os investimentos exigidos pela 
transição para a neutralidade climática.

8. A transição para uma economia 
com impacto neutro no clima constitui um 
desafio para todos os Estados-Membros. 
Será particularmente exigente para com os 
Estados-Membros que dependem 
fortemente de combustíveis fósseis ou de 
atividades industriais intensivas em gases 
com efeito de estufa que têm de ser 
abandonadas progressivamente ou 
adaptadas à transição para a neutralidade 
climática e que carecem de meios 
financeiros para o fazer. O FTJ abrangerá 
todos os Estados-Membros, mas a 
distribuição dos seus meios financeiros 
deve refletir os pontos de partida nacionais 
para o processo de transição energética, 
bem como a capacidade dos 
Estados‑Membros para financiar os 
investimentos exigidos pela transição para 
a neutralidade climática.

Or. en

Alteração 158
Anne Sander
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Proposta de regulamento
Considerando 8

Texto da Comissão Alteração

8. A transição para uma economia 
com impacto neutro no clima constitui um 
desafio para todos os Estados-Membros. 
Será particularmente exigente para com os 
Estados-Membros que dependem 
fortemente de combustíveis fósseis ou de 
atividades industriais intensivas em gases 
com efeito de estufa que têm de ser 
abandonadas progressivamente ou 
adaptadas à transição para a neutralidade 
climática e que carecem de meios 
financeiros para o fazer. O FTJ abrangerá 
todos os Estados-Membros, mas a 
distribuição dos seus meios financeiros 
deve refletir as capacidades nacionais para 
financiar os investimentos exigidos pela 
transição para a neutralidade climática.

8. A transição para uma economia 
com impacto neutro no clima constitui um 
desafio para todos os Estados-Membros e 
os intervenientes locais regionais, assim 
como o tecido económico. Será 
particularmente exigente para com os 
Estados-Membros e os territórios que 
dependem fortemente de combustíveis 
fósseis ou de atividades industriais 
intensivas em gases com efeito de estufa 
que têm de ser abandonadas 
progressivamente ou adaptadas à transição 
para a neutralidade climática e que 
carecem de meios financeiros para o fazer. 
O FTJ abrangerá todos os 
Estados-Membros, mas a distribuição dos 
seus meios financeiros deve refletir as 
capacidades nacionais para financiar os 
investimentos exigidos pela transição para 
a neutralidade climática.

Or. fr

Alteração 159
Beata Szydło, Elżbieta Rafalska, Anna Zalewska

Proposta de regulamento
Considerando 8

Texto da Comissão Alteração

8. A transição para uma economia 
com impacto neutro no clima constitui um 
desafio para todos os Estados-Membros. 
Será particularmente exigente para com os 
Estados-Membros que dependem 
fortemente de combustíveis fósseis ou de 
atividades industriais intensivas em gases 
com efeito de estufa que têm de ser 
abandonadas progressivamente ou 
adaptadas à transição para a neutralidade 
climática e que carecem de meios 

8. A transição para uma economia 
com impacto neutro no clima exige um 
investimento significativo e constitui um 
desafio para todos os Estados-Membros. 
Será particularmente exigente para com os 
Estados-Membros que dependem 
fortemente de combustíveis fósseis ou de 
atividades industriais intensivas em gases 
com efeito de estufa que têm de ser 
abandonadas progressivamente ou 
modernizadas devido à transição para a 
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financeiros para o fazer. O FTJ abrangerá 
todos os Estados-Membros, mas a 
distribuição dos seus meios financeiros 
deve refletir as capacidades nacionais para 
financiar os investimentos exigidos pela 
transição para a neutralidade climática.

neutralidade climática e que carecem de 
meios financeiros para o fazer. A 
distribuição dos meios financeiros da 
dotação do FTJ deve refletir as 
capacidades nacionais para financiar os 
investimentos exigidos nas regiões 
afetadas pela transição para a neutralidade 
climática.

Or. en

Alteração 160
Sandra Pereira, Marc Botenga

Proposta de regulamento
Considerando 9-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

9-A. O FTJ deve providenciar uma 
dispersão territorial dos investimentos 
(desde a produção agrícola e industrial 
aos polos de produção energética), 
garantindo coesão territorial e uma 
ocupação equilibrada do território, 
promovendo a convergência e evitando a 
divergência entre Estados-Membros.

Or. pt

Alteração 161
Radan Kanev

Proposta de regulamento
Considerando 10

Texto da Comissão Alteração

10. O presente regulamento identifica 
os tipos de investimentos cujas despesas 
podem ser apoiadas pelo FTJ. Todas as 
atividades apoiadas devem ser 
prosseguidas no pleno respeito das 
prioridades da União em matéria de clima e 
ambiente. A lista de investimentos deve 

10. O presente regulamento identifica 
os tipos de investimentos cujas despesas 
podem ser apoiadas pelo FTJ. Todas as 
atividades apoiadas devem ser 
prosseguidas no pleno respeito das 
prioridades da União em matéria social, de 
clima e ambiente. A lista de investimentos 
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incluir os que apoiam as economias locais 
e são sustentáveis a longo prazo, tendo em 
conta todos os objetivos do Pacto 
Ecológico. Os projetos financiados devem 
contribuir para a transição para uma 
economia circular com impacto neutro no 
clima. O apoio prestado aos setores em 
declínio, como o da produção de energia a 
partir de carvão, lenhite, turfa e xistos 
betuminosos ou as atividades de extração 
destes combustíveis fósseis sólidos, deve 
ser associado ao abandono progressivo da 
atividade e à correspondente redução do 
nível de emprego. No que diz respeito à 
transformação de setores com níveis 
elevados de emissão de gases com efeito de 
estufa, o apoio deve promover novas 
atividades através da implantação de novas 
tecnologias, novos processos ou produtos, 
que conduzam a uma redução significativa 
das emissões, em consonância com os 
objetivos climáticos da UE para 2030 e da 
neutralidade climática da UE até 205013, 
mantendo e reforçando simultaneamente o 
emprego e evitando a degradação 
ambiental. Deve também ser dada especial 
atenção às atividades que reforçam a 
inovação e a investigação em tecnologias 
avançadas e sustentáveis, bem como nos 
domínios da digitalização e da 
conectividade, desde que contribuam para 
atenuar os efeitos secundários negativos 
da transição para uma economia circular e 
com impacto neutro no clima.

deve conferir prioridade aos que apoiam 
os cidadãos e a criação de emprego e 
modernizam as economias locais 
mantendo o respetivo nível de emprego e 
capacidade industrial e são sustentáveis a 
médio e longo prazo, tendo em conta todos 
os objetivos do Pilar Europeu dos Direitos 
Sociais e do Pacto Ecológico Europeu, ao 
mesmo tempo que protegem, preservam e 
reforçam o capital natural da União e 
melhoram a saúde e o bem-estar face aos 
riscos e impactos ambientais. Os projetos 
financiados devem contribuir para a 
transição para uma economia circular 
eficiente em termos de recursos e com 
impacto neutro no clima, o mais tardar 
até 2050. O apoio prestado aos setores em 
declínio, como o da produção de energia a 
partir de carvão, lenhite, turfa, gás, 
petróleo e xistos betuminosos ou as 
atividades de extração destes combustíveis 
fósseis, deve ser associado, mediante o 
cumprimento de condições rigorosas, ao 
abandono progressivo da atividade com o 
objetivo de preservar e reforçar o seu 
potencial no quadro das modernas 
soluções energéticas e industriais e deve 
centrar-se na criação de emprego e no 
reforço da resiliência da economia local, 
para fazer face à potencial perda de 
postos de trabalho. No que diz respeito à 
transformação de setores com níveis 
elevados de emissão de gases com efeito de 
estufa, o apoio deve promover novas 
atividades através da implantação de novas 
tecnologias, inovação no local de 
trabalho, novos processos ou produtos, que 
conduzam a uma redução significativa das 
emissões, em consonância com os 
objetivos climáticos da UE para 2030 e da 
neutralidade climática da UE até 205013, 
mantendo e reforçando simultaneamente o 
emprego e evitando a degradação 
ambiental.

Deve ser dada especial atenção à aplicação 
do princípio da eficiência energética em 
primeiro lugar em todas as decisões de 
investimento, assim como em setores 
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ecológicos, como as fontes de energia 
renováveis, ou em setores que apoiem, 
promovam e impulsionem a eficiência em 
matéria de recursos e a economia 
circular, para além dos setores que 
reforçam a inovação e a investigação em 
tecnologias avançadas e sustentáveis, bem 
como nos domínios da digitalização e da 
conectividade. Tais medidas devem 
reforçar a criação de postos de trabalho 
ecológicos sustentáveis e dignos, atenuar 
as consequências sociais negativas e 
acelerar a transição para uma economia 
circular e com impacto neutro no clima, o 
mais tardar até 2050.

__________________ __________________
13 Como consta da Comunicação da Comissão ao 
Parlamento Europeu, ao Conselho Europeu, ao 
Conselho, ao Comité Económico e Social Europeu, 
ao Comité das Regiões e ao Banco Europeu de 
Investimento Um Planeta Limpo para Todos — 
Estratégia a longo prazo da UE para uma economia 
próspera, moderna, competitiva e com impacto 
neutro no clima, COM(2018) 773 final.

13 Como consta da Comunicação da Comissão ao 
Parlamento Europeu, ao Conselho Europeu, ao 
Conselho, ao Comité Económico e Social Europeu, 
ao Comité das Regiões e ao Banco Europeu de 
Investimento Um Planeta Limpo para Todos — 
Estratégia a longo prazo da UE para uma economia 
próspera, moderna, competitiva e com impacto 
neutro no clima, COM(2018) 773 final.

Or. en

Alteração 162
Stelios Kympouropoulos

Proposta de regulamento
Considerando 10

Texto da Comissão Alteração

10. O presente regulamento identifica 
os tipos de investimentos cujas despesas 
podem ser apoiadas pelo FTJ. Todas as 
atividades apoiadas devem ser 
prosseguidas no pleno respeito das 
prioridades da União em matéria de clima e 
ambiente. A lista de investimentos deve 
incluir os que apoiam as economias locais 
e são sustentáveis a longo prazo, tendo em 
conta todos os objetivos do Pacto 
Ecológico. Os projetos financiados devem 
contribuir para a transição para uma 

10. O presente regulamento identifica 
os tipos de investimentos cujas despesas 
podem ser apoiadas pelo FTJ. Todas as 
atividades apoiadas devem ser 
prosseguidas no pleno respeito das 
prioridades da União em matéria de clima e 
ambiente. A lista de investimentos deve 
incluir os que apoiam as economias locais 
e são sustentáveis a longo prazo, tendo em 
conta todos os objetivos do Pacto 
Ecológico. Os projetos financiados devem 
contribuir para a transição gradual para 
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economia circular com impacto neutro no 
clima. O apoio prestado aos setores em 
declínio, como o da produção de energia a 
partir de carvão, lenhite, turfa e xistos 
betuminosos ou as atividades de extração 
destes combustíveis fósseis sólidos, deve 
ser associado ao abandono progressivo da 
atividade e à correspondente redução do 
nível de emprego. No que diz respeito à 
transformação de setores com níveis 
elevados de emissão de gases com efeito de 
estufa, o apoio deve promover novas 
atividades através da implantação de novas 
tecnologias, novos processos ou produtos, 
que conduzam a uma redução significativa 
das emissões, em consonância com os 
objetivos climáticos da UE para 2030 e da 
neutralidade climática da UE até 205013, 
mantendo e reforçando simultaneamente o 
emprego e evitando a degradação 
ambiental. Deve também ser dada especial 
atenção às atividades que reforçam a 
inovação e a investigação em tecnologias 
avançadas e sustentáveis, bem como nos 
domínios da digitalização e da 
conectividade, desde que contribuam para 
atenuar os efeitos secundários negativos da 
transição para uma economia circular e 
com impacto neutro no clima.

uma economia circular com impacto neutro 
no clima. O apoio prestado aos setores em 
declínio, como o da produção de energia a 
partir de carvão, lenhite, turfa e xistos 
betuminosos ou as atividades de extração 
destes combustíveis fósseis sólidos, deve 
ser associado ao abandono progressivo da 
atividade e à correspondente redução do 
nível de emprego ao longo do tempo. No 
que diz respeito à transformação de setores 
com níveis elevados de emissão de gases 
com efeito de estufa, o apoio deve 
promover novas atividades através da 
implantação de novas tecnologias, novos 
processos ou produtos, que conduzam a 
uma redução significativa das emissões, 
em consonância com os objetivos 
climáticos da UE para 2030 e da 
neutralidade climática da UE até 205013, 
mantendo e reforçando simultaneamente as 
competências pertinentes dos 
trabalhadores e evitando a degradação 
ambiental. Deve também ser dada especial 
atenção às atividades que reforçam a 
inovação e a investigação em tecnologias 
avançadas e sustentáveis, bem como nos 
domínios da digitalização e da 
conectividade, desde que contribuam para 
atenuar os efeitos secundários negativos da 
transição para uma economia circular e 
com impacto neutro no clima. Esses 
investimentos devem igualmente permitir 
o financiamento dos custos de 
proficiência e análise, durante e, 
sobretudo, após o período de transição, a 
fim de contribuírem para a consecução 
dos objetivos de SME devidamente 
transformadas de reter os trabalhadores 
requalificados.

__________________ __________________
13 Como consta da Comunicação da Comissão ao 
Parlamento Europeu, ao Conselho Europeu, ao 
Conselho, ao Comité Económico e Social Europeu, 
ao Comité das Regiões e ao Banco Europeu de 
Investimento Um Planeta Limpo para Todos — 
Estratégia a longo prazo da UE para uma economia 
próspera, moderna, competitiva e com impacto 
neutro no clima, COM(2018) 773 final.

13 Como consta da Comunicação da Comissão ao 
Parlamento Europeu, ao Conselho Europeu, ao 
Conselho, ao Comité Económico e Social Europeu, 
ao Comité das Regiões e ao Banco Europeu de 
Investimento Um Planeta Limpo para Todos — 
Estratégia a longo prazo da UE para uma economia 
próspera, moderna, competitiva e com impacto 
neutro no clima, COM(2018) 773 final.



PE652.272v01-00 70/132 AM\1204978PT.docx

PT

Or. en

Alteração 163
Manuel Pizarro, Milan Brglez, Evelyn Regner, Marc Angel, Gabriele Bischoff, Klára 
Dobrev, Agnes Jongerius

Proposta de regulamento
Considerando 10

Texto da Comissão Alteração

10. O presente regulamento identifica 
os tipos de investimentos cujas despesas 
podem ser apoiadas pelo FTJ. Todas as 
atividades apoiadas devem ser 
prosseguidas no pleno respeito das 
prioridades da União em matéria de clima e 
ambiente. A lista de investimentos deve 
incluir os que apoiam as economias locais 
e são sustentáveis a longo prazo, tendo em 
conta todos os objetivos do Pacto 
Ecológico. Os projetos financiados devem 
contribuir para a transição para uma 
economia circular com impacto neutro no 
clima. O apoio prestado aos setores em 
declínio, como o da produção de energia a 
partir de carvão, lenhite, turfa e xistos 
betuminosos ou as atividades de extração 
destes combustíveis fósseis sólidos, deve 
ser associado ao abandono progressivo da 
atividade e à correspondente redução do 
nível de emprego. No que diz respeito à 
transformação de setores com níveis 
elevados de emissão de gases com efeito de 
estufa, o apoio deve promover novas 
atividades através da implantação de novas 
tecnologias, novos processos ou produtos, 
que conduzam a uma redução significativa 
das emissões, em consonância com os 
objetivos climáticos da UE para 2030 e da 
neutralidade climática da UE até 205013, 
mantendo e reforçando simultaneamente o 
emprego e evitando a degradação 
ambiental. Deve também ser dada especial 
atenção às atividades que reforçam a 
inovação e a investigação em tecnologias 
avançadas e sustentáveis, bem como nos 

10. O presente regulamento identifica 
os tipos de investimentos cujas despesas 
podem ser apoiadas pelo FTJ. Todas as 
atividades apoiadas devem ser 
prosseguidas no pleno respeito das 
prioridades da União em matéria de clima e 
ambiente. A lista de investimentos deve 
incluir os que apoiam as economias locais 
e são sustentáveis a longo prazo, tendo em 
conta todos os objetivos do Pilar Europeu 
dos Direitos Sociais e do Pacto Ecológico 
Europeu. Os projetos financiados devem 
contribuir para a transição para uma 
economia circular com impacto neutro no 
clima. O apoio prestado aos setores em 
declínio, como o da produção de energia a 
partir de carvão, lenhite, turfa e xistos 
betuminosos ou as atividades de extração 
destes combustíveis fósseis sólidos, deve 
ser associado ao abandono progressivo da 
atividade, à criação de postos de trabalho 
de qualidade e ao progresso social. No 
que diz respeito à transformação de setores 
com níveis elevados de emissão de gases 
com efeito de estufa, o apoio deve 
promover novas atividades através da 
implantação de novas tecnologias, novos 
processos ou produtos, que conduzam a 
uma redução significativa das emissões, 
em consonância com os objetivos 
climáticos da UE para 2030 e da 
neutralidade climática da UE até 205013, 
mantendo e reforçando simultaneamente o 
emprego e evitando a degradação 
ambiental.
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domínios da digitalização e da 
conectividade, desde que contribuam para 
atenuar os efeitos secundários negativos 
da transição para uma economia circular 
e com impacto neutro no clima.
__________________ __________________
13 Como consta da Comunicação da Comissão ao 
Parlamento Europeu, ao Conselho Europeu, ao 
Conselho, ao Comité Económico e Social Europeu, 
ao Comité das Regiões e ao Banco Europeu de 
Investimento Um Planeta Limpo para Todos — 
Estratégia a longo prazo da UE para uma economia 
próspera, moderna, competitiva e com impacto 
neutro no clima, COM(2018) 773 final.

13 Como consta da Comunicação da Comissão ao 
Parlamento Europeu, ao Conselho Europeu, ao 
Conselho, ao Comité Económico e Social Europeu, 
ao Comité das Regiões e ao Banco Europeu de 
Investimento Um Planeta Limpo para Todos — 
Estratégia a longo prazo da UE para uma economia 
próspera, moderna, competitiva e com impacto 
neutro no clima, COM(2018) 773 final.

Or. en

Alteração 164
Sylvie Brunet, Marie-Pierre Vedrenne, Stéphane Bijoux, Ilana Cicurel, Véronique 
Trillet-Lenoir, Dragoș Pîslaru, Jordi Cañas

Proposta de regulamento
Considerando 10

Texto da Comissão Alteração

10. O presente regulamento identifica 
os tipos de investimentos cujas despesas 
podem ser apoiadas pelo FTJ. Todas as 
atividades apoiadas devem ser 
prosseguidas no pleno respeito das 
prioridades da União em matéria de clima e 
ambiente. A lista de investimentos deve 
incluir os que apoiam as economias locais 
e são sustentáveis a longo prazo, tendo em 
conta todos os objetivos do Pacto 
Ecológico. Os projetos financiados devem 
contribuir para a transição para uma 
economia circular com impacto neutro no 
clima. O apoio prestado aos setores em 
declínio, como o da produção de energia a 
partir de carvão, lenhite, turfa e xistos 
betuminosos ou as atividades de extração 
destes combustíveis fósseis sólidos, deve 
ser associado ao abandono progressivo da 
atividade e à correspondente redução do 
nível de emprego. No que diz respeito à 
transformação de setores com níveis 
elevados de emissão de gases com efeito de 

10. O presente regulamento identifica 
os tipos de investimentos cujas despesas 
podem ser apoiadas pelo FTJ. Todas as 
atividades apoiadas devem ser 
prosseguidas no pleno respeito das 
prioridades da União em matéria de clima e 
ambiente, dos Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável das Nações 
Unidas e dos princípios do Pilar Europeu 
dos Direitos Sociais. A lista de 
investimentos deve incluir os que apoiam 
as economias locais, bem como a inovação 
social, e são sustentáveis a longo prazo, 
tendo em conta todos os objetivos do Pacto 
Ecológico. Os projetos financiados devem 
contribuir para a transição para uma 
economia circular, com impacto neutro no 
clima e geradora de postos de trabalho 
sustentáveis. O apoio prestado aos setores 
em declínio, como o da produção de 
energia a partir de carvão, lenhite, turfa e 
xistos betuminosos ou as atividades de 
extração destes combustíveis fósseis 
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estufa, o apoio deve promover novas 
atividades através da implantação de novas 
tecnologias, novos processos ou produtos, 
que conduzam a uma redução significativa 
das emissões, em consonância com os 
objetivos climáticos da UE para 2030 e da 
neutralidade climática da UE até 205013, 
mantendo e reforçando simultaneamente o 
emprego e evitando a degradação 
ambiental. Deve também ser dada especial 
atenção às atividades que reforçam a 
inovação e a investigação em tecnologias 
avançadas e sustentáveis, bem como nos 
domínios da digitalização e da 
conectividade, desde que contribuam para 
atenuar os efeitos secundários negativos da 
transição para uma economia circular e 
com impacto neutro no clima.

sólidos, deve ser associado ao abandono 
progressivo da atividade e à 
correspondente redução do nível de 
emprego. No que diz respeito à 
transformação de setores com níveis 
elevados de emissão de gases com efeito de 
estufa, o apoio deve promover novas 
atividades através da implantação de novas 
tecnologias, novos processos ou produtos, 
que conduzam a uma redução significativa 
das emissões, em consonância com os 
objetivos climáticos da UE para 2030 e da 
neutralidade climática da UE até 205013, 
mantendo e reforçando simultaneamente o 
emprego e evitando a degradação 
ambiental, além de promover a eficiência 
energética com uma vigilância muito 
particular da pobreza energética. Deve 
também ser dada especial atenção às 
atividades que reforçam a inovação e a 
investigação em tecnologias avançadas e 
sustentáveis, bem como nos domínios da 
digitalização e da conectividade, desde que 
contribuam para atenuar os efeitos 
secundários negativos da transição para 
uma economia circular e com impacto 
neutro no clima.

__________________ __________________
13 Como consta da Comunicação da Comissão ao 
Parlamento Europeu, ao Conselho Europeu, ao 
Conselho, ao Comité Económico e Social Europeu, 
ao Comité das Regiões e ao Banco Europeu de 
Investimento Um Planeta Limpo para Todos — 
Estratégia a longo prazo da UE para uma economia 
próspera, moderna, competitiva e com impacto 
neutro no clima, COM (2018) 773 final.

13 Como consta da Comunicação da Comissão ao 
Parlamento Europeu, ao Conselho Europeu, ao 
Conselho, ao Comité Económico e Social Europeu, 
ao Comité das Regiões e ao Banco Europeu de 
Investimento Um Planeta Limpo para Todos — 
Estratégia a longo prazo da UE para uma economia 
próspera, moderna, competitiva e com impacto 
neutro no clima, COM (2018) 773 final.

Or. fr

Alteração 165
Stelios Kympouropoulos

Proposta de regulamento
Considerando 10
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Texto da Comissão Alteração

10. O presente regulamento identifica 
os tipos de investimentos cujas despesas 
podem ser apoiadas pelo FTJ. Todas as 
atividades apoiadas devem ser 
prosseguidas no pleno respeito das 
prioridades da União em matéria de clima e 
ambiente. A lista de investimentos deve 
incluir os que apoiam as economias locais 
e são sustentáveis a longo prazo, tendo em 
conta todos os objetivos do Pacto 
Ecológico. Os projetos financiados devem 
contribuir para a transição para uma 
economia circular com impacto neutro no 
clima. O apoio prestado aos setores em 
declínio, como o da produção de energia a 
partir de carvão, lenhite, turfa e xistos 
betuminosos ou as atividades de extração 
destes combustíveis fósseis sólidos, deve 
ser associado ao abandono progressivo da 
atividade e à correspondente redução do 
nível de emprego. No que diz respeito à 
transformação de setores com níveis 
elevados de emissão de gases com efeito de 
estufa, o apoio deve promover novas 
atividades através da implantação de novas 
tecnologias, novos processos ou produtos, 
que conduzam a uma redução significativa 
das emissões, em consonância com os 
objetivos climáticos da UE para 2030 e da 
neutralidade climática da UE até 205013, 
mantendo e reforçando simultaneamente o 
emprego e evitando a degradação 
ambiental. Deve também ser dada especial 
atenção às atividades que reforçam a 
inovação e a investigação em tecnologias 
avançadas e sustentáveis, bem como nos 
domínios da digitalização e da 
conectividade, desde que contribuam para 
atenuar os efeitos secundários negativos da 
transição para uma economia circular e 
com impacto neutro no clima.

10. O presente regulamento identifica 
os tipos de investimentos cujas despesas 
podem ser apoiadas pelo FTJ. Todas as 
atividades apoiadas devem ser 
prosseguidas no pleno respeito das 
prioridades da União em matéria de clima e 
ambiente. A lista de investimentos deve 
incluir os que apoiam as economias locais 
e são sustentáveis a longo prazo, tendo em 
conta todos os objetivos do Pacto 
Ecológico. Os projetos financiados devem 
contribuir para a transição para uma 
economia circular com impacto neutro no 
clima. O apoio prestado aos setores em 
declínio, como o da produção de energia a 
partir de carvão, lenhite, turfa e xistos 
betuminosos ou as atividades de extração 
destes combustíveis fósseis sólidos, deve 
ser associado ao abandono progressivo da 
atividade e à correspondente redução do 
nível de emprego. No que diz respeito à 
transformação de setores com níveis 
elevados de emissão de gases com efeito de 
estufa, o apoio deve promover novas 
atividades através da implantação de novas 
tecnologias, novos processos ou produtos, 
que conduzam a uma redução significativa 
das emissões, em consonância com os 
objetivos climáticos da UE para 2030 e da 
neutralidade climática da UE até 205013, 
mantendo e reforçando simultaneamente o 
emprego e evitando a degradação 
ambiental. Deve também ser dada especial 
atenção à criação de comunidades de 
conhecimento e inovação, com ênfase nos 
domínios da digitalização e da 
conectividade, sob a orientação do 
Instituto Europeu de Inovação e 
Tecnologia, reunindo centros de 
investigação, empreendedorismo, 
universidades e governos locais e 
regionais, a fim de realizar o objetivo de 
uma transição inteligente e sustentável, 
porquanto tais medidas contribuem para 
atenuar os efeitos secundários negativos da 
transição para uma economia sustentável, 
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circular e com impacto neutro no clima.

__________________ __________________
13 Como consta da Comunicação da Comissão ao 
Parlamento Europeu, ao Conselho Europeu, ao 
Conselho, ao Comité Económico e Social Europeu, 
ao Comité das Regiões e ao Banco Europeu de 
Investimento Um Planeta Limpo para Todos — 
Estratégia a longo prazo da UE para uma economia 
próspera, moderna, competitiva e com impacto 
neutro no clima, COM(2018) 773 final.

13 Como consta da Comunicação da Comissão ao 
Parlamento Europeu, ao Conselho Europeu, ao 
Conselho, ao Comité Económico e Social Europeu, 
ao Comité das Regiões e ao Banco Europeu de 
Investimento Um Planeta Limpo para Todos — 
Estratégia a longo prazo da UE para uma economia 
próspera, moderna, competitiva e com impacto 
neutro no clima, COM(2018) 773 final.

Or. en

Alteração 166
Marianne Vind

Proposta de regulamento
Considerando 10

Texto da Comissão Alteração

10. O presente regulamento identifica 
os tipos de investimentos cujas despesas 
podem ser apoiadas pelo FTJ. Todas as 
atividades apoiadas devem ser 
prosseguidas no pleno respeito das 
prioridades da União em matéria de clima e 
ambiente. A lista de investimentos deve 
incluir os que apoiam as economias locais 
e são sustentáveis a longo prazo, tendo em 
conta todos os objetivos do Pacto 
Ecológico. Os projetos financiados devem 
contribuir para a transição para uma 
economia circular com impacto neutro no 
clima. O apoio prestado aos setores em 
declínio, como o da produção de energia a 
partir de carvão, lenhite, turfa e xistos 
betuminosos ou as atividades de extração 
destes combustíveis fósseis sólidos, deve 
ser associado ao abandono progressivo da 
atividade e à correspondente redução do 
nível de emprego. No que diz respeito à 
transformação de setores com níveis 
elevados de emissão de gases com efeito de 
estufa, o apoio deve promover novas 
atividades através da implantação de novas 
tecnologias, novos processos ou produtos, 

10. O presente regulamento identifica 
os tipos de investimentos cujas despesas 
podem ser apoiadas pelo FTJ. Todas as 
atividades apoiadas devem ser 
prosseguidas no pleno respeito das 
prioridades da União em matéria de clima e 
ambiente. A lista de investimentos deve 
incluir os que apoiam as economias locais 
e o mercado de trabalho e são sustentáveis 
a longo prazo, tendo em conta todos os 
objetivos do Pacto Ecológico e do Pilar 
Europeu dos Direitos Sociais. Os projetos 
financiados devem contribuir para a 
transição para uma economia circular com 
impacto neutro no clima. O apoio prestado 
aos setores em declínio, como o da 
produção de energia a partir de carvão, 
lenhite, turfa e xistos betuminosos ou as 
atividades de extração destes combustíveis 
fósseis sólidos, bem como a indústrias 
indiretas, como fornecedores e 
prestadores de serviços fortemente 
afetados pelo declínio destes setores, deve 
ser associado ao abandono progressivo da 
atividade e à correspondente redução do 
nível de emprego. No que diz respeito à 
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que conduzam a uma redução significativa 
das emissões, em consonância com os 
objetivos climáticos da UE para 2030 e da 
neutralidade climática da UE até 205013, 
mantendo e reforçando simultaneamente o 
emprego e evitando a degradação 
ambiental. Deve também ser dada especial 
atenção às atividades que reforçam a 
inovação e a investigação em tecnologias 
avançadas e sustentáveis, bem como nos 
domínios da digitalização e da 
conectividade, desde que contribuam para 
atenuar os efeitos secundários negativos da 
transição para uma economia circular e 
com impacto neutro no clima.

transformação de setores com níveis 
elevados de emissão de gases com efeito de 
estufa, o apoio deve promover novas 
atividades através da implantação de novas 
tecnologias, novos processos ou produtos, 
que conduzam a uma redução significativa 
das emissões, em consonância com os 
objetivos climáticos da UE para 2030 e da 
neutralidade climática da UE até 205013, 
mantendo e reforçando simultaneamente o 
emprego e evitando a degradação 
ambiental. Deve também ser dada especial 
atenção às atividades que reforçam a 
inovação e a investigação em tecnologias 
avançadas e sustentáveis, bem como nos 
domínios da digitalização e da 
conectividade, desde que contribuam para 
atenuar os efeitos secundários negativos da 
transição para uma economia circular e 
com impacto neutro no clima.

__________________ __________________
13 Como consta da Comunicação da Comissão ao 
Parlamento Europeu, ao Conselho Europeu, ao 
Conselho, ao Comité Económico e Social Europeu, 
ao Comité das Regiões e ao Banco Europeu de 
Investimento Um Planeta Limpo para Todos — 
Estratégia a longo prazo da UE para uma economia 
próspera, moderna, competitiva e com impacto 
neutro no clima, COM(2018) 773 final.

13 Como consta da Comunicação da Comissão ao 
Parlamento Europeu, ao Conselho Europeu, ao 
Conselho, ao Comité Económico e Social Europeu, 
ao Comité das Regiões e ao Banco Europeu de 
Investimento Um Planeta Limpo para Todos — 
Estratégia a longo prazo da UE para uma economia 
próspera, moderna, competitiva e com impacto 
neutro no clima, COM(2018) 773 final.

Or. en

Alteração 167
Anne Sander

Proposta de regulamento
Considerando 10

Texto da Comissão Alteração

10. O presente regulamento identifica 
os tipos de investimentos cujas despesas 
podem ser apoiadas pelo FTJ. Todas as 
atividades apoiadas devem ser 
prosseguidas no pleno respeito das 
prioridades da União em matéria de clima e 
ambiente. A lista de investimentos deve 

10. O presente regulamento identifica 
os tipos de investimentos cujas despesas 
podem ser apoiadas pelo FTJ. Todas as 
atividades apoiadas devem ser 
prosseguidas no pleno respeito das 
prioridades da União em matéria de clima e 
ambiente, atenuando simultaneamente os 
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incluir os que apoiam as economias locais 
e são sustentáveis a longo prazo, tendo em 
conta todos os objetivos do Pacto 
Ecológico. Os projetos financiados devem 
contribuir para a transição para uma 
economia circular com impacto neutro no 
clima. O apoio prestado aos setores em 
declínio, como o da produção de energia a 
partir de carvão, lenhite, turfa e xistos 
betuminosos ou as atividades de extração 
destes combustíveis fósseis sólidos, deve 
ser associado ao abandono progressivo da 
atividade e à correspondente redução do 
nível de emprego. No que diz respeito à 
transformação de setores com níveis 
elevados de emissão de gases com efeito de 
estufa, o apoio deve promover novas 
atividades através da implantação de novas 
tecnologias, novos processos ou produtos, 
que conduzam a uma redução significativa 
das emissões, em consonância com os 
objetivos climáticos da UE para 2030 e da 
neutralidade climática da UE até 205013, 
mantendo e reforçando simultaneamente o 
emprego e evitando a degradação 
ambiental. Deve também ser dada especial 
atenção às atividades que reforçam a 
inovação e a investigação em tecnologias 
avançadas e sustentáveis, bem como nos 
domínios da digitalização e da 
conectividade, desde que contribuam para 
atenuar os efeitos secundários negativos da 
transição para uma economia circular e 
com impacto neutro no clima.

respetivos impactos socioeconómicos e as 
consequências para os trabalhadores e o 
tecido económico. A lista de investimentos 
deve incluir os que apoiam as economias 
locais e são sustentáveis a longo prazo, 
tendo em conta todos os objetivos do Pacto 
Ecológico. Os projetos financiados devem 
contribuir para a transição para uma 
economia circular com impacto neutro no 
clima, em prol de um crescimento 
económico sustentável. O apoio prestado 
aos setores em declínio, como o da 
produção de energia a partir de carvão, 
lenhite, turfa e xistos betuminosos ou as 
atividades de extração destes combustíveis 
fósseis sólidos, deve ser associado ao 
abandono progressivo da atividade e à 
correspondente redução do nível de 
emprego. No que diz respeito à 
transformação de setores com níveis 
elevados de emissão de gases com efeito de 
estufa, o apoio deve promover novas 
atividades através da implantação de novas 
tecnologias, novos processos ou produtos, 
que conduzam a uma redução significativa 
das emissões, em consonância com os 
objetivos climáticos da UE para 2030 e da 
neutralidade climática da UE até 205013, 
mantendo e reforçando simultaneamente o 
emprego e evitando a degradação 
ambiental. Deve também ser dada especial 
atenção às atividades que reforçam a 
inovação e a investigação em tecnologias 
avançadas e sustentáveis, bem como nos 
domínios da digitalização e da 
conectividade, desde que contribuam para 
atenuar os efeitos secundários negativos da 
transição para uma economia circular e 
com impacto neutro no clima.

__________________ __________________
13 Como consta da Comunicação da Comissão ao 
Parlamento Europeu, ao Conselho Europeu, ao 
Conselho, ao Comité Económico e Social Europeu, 
ao Comité das Regiões e ao Banco Europeu de 
Investimento Um Planeta Limpo para Todos — 
Estratégia a longo prazo da UE para uma economia 
próspera, moderna, competitiva e com impacto 
neutro no clima, COM (2018) 773 final.

13 Como consta da Comunicação da Comissão ao 
Parlamento Europeu, ao Conselho Europeu, ao 
Conselho, ao Comité Económico e Social Europeu, 
ao Comité das Regiões e ao Banco Europeu de 
Investimento Um Planeta Limpo para Todos — 
Estratégia a longo prazo da UE para uma economia 
próspera, moderna, competitiva e com impacto 
neutro no clima, COM (2018) 773 final.
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Or. fr

Alteração 168
Sandra Pereira, Marc Botenga

Proposta de regulamento
Considerando 10

Texto da Comissão Alteração

10. O presente regulamento identifica 
os tipos de investimentos cujas despesas 
podem ser apoiadas pelo FTJ. Todas as 
atividades apoiadas devem ser 
prosseguidas no pleno respeito das 
prioridades da União em matéria de clima e 
ambiente. A lista de investimentos deve 
incluir os que apoiam as economias locais 
e são sustentáveis a longo prazo, tendo em 
conta todos os objetivos do Pacto 
Ecológico. Os projetos financiados devem 
contribuir para a transição para uma 
economia circular com impacto neutro no 
clima. O apoio prestado aos setores em 
declínio, como o da produção de energia a 
partir de carvão, lenhite, turfa e xistos 
betuminosos ou as atividades de extração 
destes combustíveis fósseis sólidos, deve 
ser associado ao abandono progressivo da 
atividade e à correspondente redução do 
nível de emprego. No que diz respeito à 
transformação de setores com níveis 
elevados de emissão de gases com efeito de 
estufa, o apoio deve promover novas 
atividades através da implantação de novas 
tecnologias, novos processos ou produtos, 
que conduzam a uma redução significativa 
das emissões, em consonância com os 
objetivos climáticos da UE para 2030 e da 
neutralidade climática da UE até 205013, 
mantendo e reforçando simultaneamente o 
emprego e evitando a degradação 
ambiental. Deve também ser dada especial 
atenção às atividades que reforçam a 
inovação e a investigação em tecnologias 
avançadas e sustentáveis, bem como nos 
domínios da digitalização e da 

10. O presente regulamento identifica 
os tipos de investimentos cujas despesas 
podem ser apoiadas pelo FTJ. Todas as 
atividades apoiadas devem ser 
prosseguidas no pleno respeito das 
prioridades da União em matéria de clima e 
ambiente. A lista de investimentos deve 
incluir os que apoiam as economias locais, 
promovem o emprego digno e são 
sustentáveis a longo prazo, tendo em conta 
todos os objetivos do Pacto Ecológico. Os 
projetos financiados devem contribuir para 
a transição para uma economia circular 
com impacto neutro no clima e assentes na 
promoção de trabalho com condições 
decentes. O apoio prestado aos setores em 
declínio, como o da produção de energia a 
partir de carvão, lenhite, turfa e xistos 
betuminosos ou as atividades de extração 
destes combustíveis fósseis sólidos, deve 
ser associado ao abandono progressivo da 
atividade e à reconfiguração do perfil 
industrial das regiões afetadas, evitando a 
redução estrutural do nível de emprego. 
No que diz respeito à transformação de 
setores com níveis elevados de emissão de 
gases com efeito de estufa, o apoio deve 
promover novas atividades através da 
implantação de novas tecnologias, novos 
processos ou produtos, que conduzam a 
uma redução significativa das emissões, 
em consonância com os objetivos 
climáticos da UE para 2030 e da 
neutralidade climática da UE até 205013, 
mantendo e reforçando simultaneamente o 
emprego com direitos e evitando a 
degradação ambiental. Deve também ser 
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conectividade, desde que contribuam para 
atenuar os efeitos secundários negativos da 
transição para uma economia circular e 
com impacto neutro no clima.

dada especial atenção às atividades que 
reforçam a inovação e a investigação em 
tecnologias avançadas e sustentáveis, bem 
como nos domínios da digitalização e da 
conectividade, desde que contribuam para 
atenuar os efeitos secundários negativos da 
transição para uma economia circular e 
com impacto neutro no clima.

__________________ __________________
13 Como consta da Comunicação da Comissão ao 
Parlamento Europeu, ao Conselho Europeu, ao 
Conselho, ao Comité Económico e Social Europeu, 
ao Comité das Regiões e ao Banco Europeu de 
Investimento Um Planeta Limpo para Todos — 
Estratégia a longo prazo da UE para uma economia 
próspera, moderna, competitiva e com impacto 
neutro no clima, COM(2018) 773 final.

13 Como consta da Comunicação da Comissão ao 
Parlamento Europeu, ao Conselho Europeu, ao 
Conselho, ao Comité Económico e Social Europeu, 
ao Comité das Regiões e ao Banco Europeu de 
Investimento Um Planeta Limpo para Todos — 
Estratégia a longo prazo da UE para uma economia 
próspera, moderna, competitiva e com impacto 
neutro no clima, COM(2018) 773 final.

Or. pt

Alteração 169
Beata Szydło, Elżbieta Rafalska, Anna Zalewska

Proposta de regulamento
Considerando 10

Texto da Comissão Alteração

10. O presente regulamento identifica 
os tipos de investimentos cujas despesas 
podem ser apoiadas pelo FTJ. Todas as 
atividades apoiadas devem ser 
prosseguidas no pleno respeito das 
prioridades da União em matéria de clima e 
ambiente. A lista de investimentos deve 
incluir os que apoiam as economias locais 
e são sustentáveis a longo prazo, tendo em 
conta todos os objetivos do Pacto 
Ecológico. Os projetos financiados devem 
contribuir para a transição para uma 
economia circular com impacto neutro no 
clima. O apoio prestado aos setores em 
declínio, como o da produção de energia a 
partir de carvão, lenhite, turfa e xistos 
betuminosos ou as atividades de extração 
destes combustíveis fósseis sólidos, deve 
ser associado ao abandono progressivo da 

10. O presente regulamento identifica 
os tipos de investimentos cujas despesas 
podem ser apoiadas pelo FTJ. Todas as 
atividades apoiadas devem ser 
prosseguidas no pleno respeito das 
prioridades da União em matéria de clima e 
ambiente. A lista de investimentos deve 
incluir os que apoiam as economias locais 
e são sustentáveis a longo prazo, tendo em 
conta todos os objetivos do Pacto 
Ecológico. Os projetos financiados devem 
contribuir para a transição para uma 
economia circular com impacto neutro no 
clima. O apoio prestado aos setores 
associados a níveis elevados de emissão de 
gases com efeito de estufa, como o da 
produção de energia a partir de carvão, 
lenhite, turfa e xistos betuminosos ou as 
atividades de extração destes combustíveis 
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atividade e à correspondente redução do 
nível de emprego. No que diz respeito à 
transformação de setores com níveis 
elevados de emissão de gases com efeito 
de estufa, o apoio deve promover novas 
atividades através da implantação de novas 
tecnologias, novos processos ou produtos, 
que conduzam a uma redução significativa 
das emissões, em consonância com os 
objetivos climáticos da UE para 2030 e da 
neutralidade climática da UE até 205013, 
mantendo e reforçando simultaneamente o 
emprego e evitando a degradação 
ambiental. Deve também ser dada especial 
atenção às atividades que reforçam a 
inovação e a investigação em tecnologias 
avançadas e sustentáveis, bem como nos 
domínios da digitalização e da 
conectividade, desde que contribuam para 
atenuar os efeitos secundários negativos da 
transição para uma economia circular e 
com impacto neutro no clima.

fósseis sólidos, deve ser associado ao 
abandono progressivo da atividade 
poluente e, sempre que possível, à sua 
conversão para novas atividades 
hipocarbónicas. No que diz respeito à 
transformação de setores, o apoio deve 
promover novas atividades através da 
implantação de novas tecnologias prontas 
para o mercado e eficazes em termos de 
custos, novos processos ou produtos, que 
conduzam a uma redução significativa das 
emissões, em consonância com os 
objetivos climáticos da UE para 2030 e da 
neutralidade climática da UE até 205013, 
mantendo e reforçando simultaneamente o 
emprego e evitando a degradação 
ambiental. Deve também ser dada especial 
atenção às atividades que reforçam a 
inovação e a investigação em tecnologias 
avançadas e sustentáveis, mediante a 
exploração de sinergias com o Horizonte 
Europa, bem como nos domínios da 
digitalização e da conectividade, desde que 
contribuam para atenuar os efeitos 
secundários negativos da transição para 
uma economia circular e com impacto 
neutro no clima.

__________________ __________________
13 Como consta da Comunicação da Comissão ao 
Parlamento Europeu, ao Conselho Europeu, ao 
Conselho, ao Comité Económico e Social Europeu, 
ao Comité das Regiões e ao Banco Europeu de 
Investimento Um Planeta Limpo para Todos — 
Estratégia a longo prazo da UE para uma economia 
próspera, moderna, competitiva e com impacto 
neutro no clima, COM(2018) 773 final.

13 Como consta da Comunicação da Comissão ao 
Parlamento Europeu, ao Conselho Europeu, ao 
Conselho, ao Comité Económico e Social Europeu, 
ao Comité das Regiões e ao Banco Europeu de 
Investimento Um Planeta Limpo para Todos — 
Estratégia a longo prazo da UE para uma economia 
próspera, moderna, competitiva e com impacto 
neutro no clima, COM(2018) 773 final.

Or. en

Alteração 170
Beata Szydło, Elżbieta Rafalska, Anna Zalewska

Proposta de regulamento
Considerando 10
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Texto da Comissão Alteração

10. O presente regulamento identifica 
os tipos de investimentos cujas despesas 
podem ser apoiadas pelo FTJ. Todas as 
atividades apoiadas devem ser 
prosseguidas no pleno respeito das 
prioridades da União em matéria de clima e 
ambiente. A lista de investimentos deve 
incluir os que apoiam as economias locais 
e são sustentáveis a longo prazo, tendo em 
conta todos os objetivos do Pacto 
Ecológico. Os projetos financiados devem 
contribuir para a transição para uma 
economia circular com impacto neutro no 
clima. O apoio prestado aos setores em 
declínio, como o da produção de energia a 
partir de carvão, lenhite, turfa e xistos 
betuminosos ou as atividades de extração 
destes combustíveis fósseis sólidos, deve 
ser associado ao abandono progressivo da 
atividade e à correspondente redução do 
nível de emprego. No que diz respeito à 
transformação de setores com níveis 
elevados de emissão de gases com efeito de 
estufa, o apoio deve promover novas 
atividades através da implantação de novas 
tecnologias, novos processos ou produtos, 
que conduzam a uma redução significativa 
das emissões, em consonância com os 
objetivos climáticos da UE para 2030 e da 
neutralidade climática da UE até 205013, 
mantendo e reforçando simultaneamente o 
emprego e evitando a degradação 
ambiental. Deve também ser dada especial 
atenção às atividades que reforçam a 
inovação e a investigação em tecnologias 
avançadas e sustentáveis, bem como nos 
domínios da digitalização e da 
conectividade, desde que contribuam para 
atenuar os efeitos secundários negativos da 
transição para uma economia circular e 
com impacto neutro no clima.

10. O presente regulamento identifica 
os tipos de investimentos cujas despesas 
podem ser apoiadas pelo FTJ. Todas as 
atividades apoiadas devem ser 
prosseguidas no pleno respeito das 
prioridades da União em matéria de clima e 
ambiente. A lista de investimentos deve 
incluir a formação profissional orientada 
para empregos ecológicos que apoiam as 
economias locais e são sustentáveis a longo 
prazo, tendo em conta todos os objetivos 
do Pacto Ecológico. Os projetos 
financiados devem contribuir para a 
transição para uma economia circular com 
impacto neutro no clima. O apoio prestado 
aos setores em declínio, como o da 
produção de energia a partir de carvão, 
lenhite, turfa e xistos betuminosos ou as 
atividades de extração destes combustíveis 
fósseis sólidos, deve ser associado ao 
abandono progressivo da atividade, 
assegurando uma fonte de energia com 
baixas emissões e a correspondente 
redução do nível de emissões. No que diz 
respeito à transformação de setores com 
níveis elevados de emissão de gases com 
efeito de estufa, o apoio deve promover 
novas atividades através da implantação de 
novas tecnologias, novos processos ou 
produtos, que conduzam a uma redução 
significativa das emissões, em consonância 
com os objetivos climáticos da UE 
para 2030 e da neutralidade climática da 
UE até 205013, mantendo e reforçando 
simultaneamente o emprego e evitando a 
degradação ambiental. Deve também ser 
dada especial atenção às atividades que 
reforçam a inovação e a investigação em 
tecnologias avançadas e sustentáveis, bem 
como nos domínios da digitalização e da 
conectividade, desde que contribuam para 
atenuar os efeitos secundários negativos da 
transição para uma economia circular e 
com impacto neutro no clima.

__________________ __________________
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13 Como consta da Comunicação da Comissão ao 
Parlamento Europeu, ao Conselho Europeu, ao 
Conselho, ao Comité Económico e Social Europeu, 
ao Comité das Regiões e ao Banco Europeu de 
Investimento Um Planeta Limpo para Todos — 
Estratégia a longo prazo da UE para uma economia 
próspera, moderna, competitiva e com impacto 
neutro no clima, COM(2018) 773 final.

13 Como consta da Comunicação da Comissão ao 
Parlamento Europeu, ao Conselho Europeu, ao 
Conselho, ao Comité Económico e Social Europeu, 
ao Comité das Regiões e ao Banco Europeu de 
Investimento Um Planeta Limpo para Todos — 
Estratégia a longo prazo da UE para uma economia 
próspera, moderna, competitiva e com impacto 
neutro no clima, COM(2018) 773 final.

Or. en

Alteração 171
Andrea Caroppo

Proposta de regulamento
Considerando 10

Texto da Comissão Alteração

10. O presente regulamento identifica 
os tipos de investimentos cujas despesas 
podem ser apoiadas pelo FTJ. Todas as 
atividades apoiadas devem ser 
prosseguidas no pleno respeito das 
prioridades da União em matéria de clima e 
ambiente. A lista de investimentos deve 
incluir os que apoiam as economias locais 
e são sustentáveis a longo prazo, tendo em 
conta todos os objetivos do Pacto 
Ecológico. Os projetos financiados devem 
contribuir para a transição para uma 
economia circular com impacto neutro no 
clima. O apoio prestado aos setores em 
declínio, como o da produção de energia a 
partir de carvão, lenhite, turfa e xistos 
betuminosos ou as atividades de extração 
destes combustíveis fósseis sólidos, deve 
ser associado ao abandono progressivo da 
atividade e à correspondente redução do 
nível de emprego. No que diz respeito à 
transformação de setores com níveis 
elevados de emissão de gases com efeito de 
estufa, o apoio deve promover novas 
atividades através da implantação de novas 
tecnologias, novos processos ou produtos, 
que conduzam a uma redução significativa 
das emissões, em consonância com os 
objetivos climáticos da UE para 2030 e da 

10. O presente regulamento identifica 
os tipos de investimentos cujas despesas 
podem ser apoiadas pelo FTJ. Todas as 
atividades apoiadas devem ser 
prosseguidas no pleno respeito das 
prioridades da União em matéria de clima e 
ambiente. A lista de investimentos deve 
dar prioridade aos que apoiam a criação 
de novos postos de trabalho e aos que 
apoiam as economias locais e são 
sustentáveis a longo prazo. Os projetos 
financiados devem contribuir para a 
transição para uma economia circular com 
impacto neutro no clima. O apoio prestado 
aos setores em declínio, como o da 
produção de energia a partir de carvão, 
lenhite, turfa e xistos betuminosos ou as 
atividades de extração destes combustíveis 
fósseis sólidos, deve ser associado ao 
abandono progressivo da atividade e à 
correspondente redução do nível de 
emprego. No que diz respeito à 
transformação de setores com níveis 
elevados de emissão de gases com efeito de 
estufa, o apoio deve promover novas 
atividades através da implantação de novas 
tecnologias, novos processos ou produtos, 
que conduzam a uma redução das 
emissões, em consonância com os 
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neutralidade climática da UE até 205013, 
mantendo e reforçando simultaneamente 
o emprego e evitando a degradação 
ambiental. Deve também ser dada especial 
atenção às atividades que reforçam a 
inovação e a investigação em tecnologias 
avançadas e sustentáveis, bem como nos 
domínios da digitalização e da 
conectividade, desde que contribuam para 
atenuar os efeitos secundários negativos 
da transição para uma economia circular e 
com impacto neutro no clima.

objetivos climáticos da UE para 2030, na 
condição de manter e reforçar o emprego 
e evitar a degradação ambiental. Deve 
também ser dada especial atenção às 
atividades que reforçam a inovação e a 
investigação e a implantação de 
tecnologias avançadas e sustentáveis, bem 
como nos domínios da digitalização e da 
conectividade, desde que contribuam para 
suprimir os efeitos secundários negativos 
da transição para uma economia circular e 
com impacto neutro no clima.

__________________ __________________
13 Como consta da Comunicação da Comissão ao 
Parlamento Europeu, ao Conselho Europeu, ao 
Conselho, ao Comité Económico e Social Europeu, 
ao Comité das Regiões e ao Banco Europeu de 
Investimento Um Planeta Limpo para Todos — 
Estratégia a longo prazo da UE para uma economia 
próspera, moderna, competitiva e com impacto 
neutro no clima, COM (2018) 773 final.

13 Como consta da Comunicação da Comissão ao 
Parlamento Europeu, ao Conselho Europeu, ao 
Conselho, ao Comité Económico e Social Europeu, 
ao Comité das Regiões e ao Banco Europeu de 
Investimento Um Planeta Limpo para Todos — 
Estratégia a longo prazo da UE para uma economia 
próspera, moderna, competitiva e com impacto 
neutro no clima, COM (2018) 773 final.

Or. it

Alteração 172
Dragoș Pîslaru, Cristian Ghinea, Jordi Cañas, Samira Rafaela, Monica Semedo

Proposta de regulamento
Considerando 10

Texto da Comissão Alteração

10. O presente regulamento identifica 
os tipos de investimentos cujas despesas 
podem ser apoiadas pelo FTJ. Todas as 
atividades apoiadas devem ser 
prosseguidas no pleno respeito das 
prioridades da União em matéria de clima e 
ambiente. A lista de investimentos deve 
incluir os que apoiam as economias locais 
e são sustentáveis a longo prazo, tendo em 
conta todos os objetivos do Pacto 
Ecológico. Os projetos financiados devem 
contribuir para a transição para uma 
economia circular com impacto neutro no 
clima. O apoio prestado aos setores em 
declínio, como o da produção de energia a 

10. O presente regulamento identifica 
os tipos de investimentos cujas despesas 
podem ser apoiadas pelo FTJ. Todas as 
atividades apoiadas devem ser 
prosseguidas no pleno respeito das 
prioridades da União em matéria de clima e 
ambiente. A lista de investimentos deve 
incluir os que apoiam as economias locais 
e são sustentáveis a longo prazo, tendo em 
conta todos os objetivos do Pacto 
Ecológico. Os projetos financiados devem 
contribuir para a transição para uma 
economia circular com impacto neutro no 
clima. O apoio prestado aos setores em 
declínio, como o da produção de energia a 
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partir de carvão, lenhite, turfa e xistos 
betuminosos ou as atividades de extração 
destes combustíveis fósseis sólidos, deve 
ser associado ao abandono progressivo da 
atividade e à correspondente redução do 
nível de emprego. No que diz respeito à 
transformação de setores com níveis 
elevados de emissão de gases com efeito de 
estufa, o apoio deve promover novas 
atividades através da implantação de novas 
tecnologias, novos processos ou produtos, 
que conduzam a uma redução significativa 
das emissões, em consonância com os 
objetivos climáticos da UE para 2030 e da 
neutralidade climática da UE até 205013, 
mantendo e reforçando simultaneamente o 
emprego e evitando a degradação 
ambiental. Deve também ser dada especial 
atenção às atividades que reforçam a 
inovação e a investigação em tecnologias 
avançadas e sustentáveis, bem como nos 
domínios da digitalização e da 
conectividade, desde que contribuam para 
atenuar os efeitos secundários negativos da 
transição para uma economia circular e 
com impacto neutro no clima.

partir de carvão, lenhite, turfa e xistos 
betuminosos ou as atividades de extração 
destes combustíveis fósseis sólidos, deve 
ser associado ao abandono progressivo da 
atividade e à correspondente redução do 
nível de emprego. No que diz respeito à 
transformação de setores com níveis 
elevados de emissão de gases com efeito de 
estufa, o apoio deve promover novas 
atividades através da implantação de novas 
tecnologias, novos processos ou produtos, 
que conduzam a uma redução significativa 
das emissões, em consonância com os 
objetivos climáticos da UE para 2030 e da 
neutralidade climática da UE até 205013, 
mantendo e reforçando simultaneamente o 
emprego e evitando a degradação 
ambiental. Deve também ser dada especial 
atenção ao investimento com impacto 
social e às atividades que reforçam a 
inovação e a investigação em tecnologias 
avançadas e sustentáveis, bem como nos 
domínios da digitalização e da 
conectividade, desde que contribuam para 
atenuar os efeitos secundários negativos da 
transição para uma economia circular e 
com impacto neutro no clima.

__________________ __________________
13 Como consta da Comunicação da Comissão ao 
Parlamento Europeu, ao Conselho Europeu, ao 
Conselho, ao Comité Económico e Social Europeu, 
ao Comité das Regiões e ao Banco Europeu de 
Investimento Um Planeta Limpo para Todos — 
Estratégia a longo prazo da UE para uma economia 
próspera, moderna, competitiva e com impacto 
neutro no clima, COM(2018) 773 final.

13 Como consta da Comunicação da Comissão ao 
Parlamento Europeu, ao Conselho Europeu, ao 
Conselho, ao Comité Económico e Social Europeu, 
ao Comité das Regiões e ao Banco Europeu de 
Investimento Um Planeta Limpo para Todos — 
Estratégia a longo prazo da UE para uma economia 
próspera, moderna, competitiva e com impacto 
neutro no clima, COM(2018) 773 final.

Or. en

Alteração 173
Radka Maxová, Jordi Cañas, Dragoș Pîslaru

Proposta de regulamento
Considerando 10
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Texto da Comissão Alteração

10. O presente regulamento identifica 
os tipos de investimentos cujas despesas 
podem ser apoiadas pelo FTJ. Todas as 
atividades apoiadas devem ser 
prosseguidas no pleno respeito das 
prioridades da União em matéria de clima e 
ambiente. A lista de investimentos deve 
incluir os que apoiam as economias locais 
e são sustentáveis a longo prazo, tendo em 
conta todos os objetivos do Pacto 
Ecológico. Os projetos financiados devem 
contribuir para a transição para uma 
economia circular com impacto neutro no 
clima. O apoio prestado aos setores em 
declínio, como o da produção de energia a 
partir de carvão, lenhite, turfa e xistos 
betuminosos ou as atividades de extração 
destes combustíveis fósseis sólidos, deve 
ser associado ao abandono progressivo da 
atividade e à correspondente redução do 
nível de emprego. No que diz respeito à 
transformação de setores com níveis 
elevados de emissão de gases com efeito de 
estufa, o apoio deve promover novas 
atividades através da implantação de novas 
tecnologias, novos processos ou produtos, 
que conduzam a uma redução significativa 
das emissões, em consonância com os 
objetivos climáticos da UE para 2030 e da 
neutralidade climática da UE até 205013, 
mantendo e reforçando simultaneamente o 
emprego e evitando a degradação 
ambiental. Deve também ser dada especial 
atenção às atividades que reforçam a 
inovação e a investigação em tecnologias 
avançadas e sustentáveis, bem como nos 
domínios da digitalização e da 
conectividade, desde que contribuam para 
atenuar os efeitos secundários negativos da 
transição para uma economia circular e 
com impacto neutro no clima.

10. O presente regulamento identifica 
os tipos de investimentos cujas despesas 
podem ser apoiadas pelo FTJ. Todas as 
atividades apoiadas devem ser 
prosseguidas no pleno respeito das 
prioridades da União em matéria de clima e 
ambiente. A lista de investimentos deve 
incluir os que apoiam as economias locais 
e são sustentáveis a longo prazo, tendo em 
conta todos os objetivos do Pacto 
Ecológico. Os projetos financiados devem 
contribuir para a transição para uma 
economia circular com impacto neutro no 
clima. O apoio prestado aos setores em 
declínio, como o da produção de energia a 
partir de carvão, lenhite, turfa e xistos 
betuminosos ou as atividades de extração 
destes combustíveis fósseis sólidos, deve 
ser associado a uma clara definição da 
estratégia de abandono progressivo da 
atividade no plano territorial de transição 
justa. No que diz respeito à transformação 
de setores com níveis elevados de emissão 
de gases com efeito de estufa, o apoio deve 
promover novas atividades através da 
implantação de novas tecnologias, novos 
processos ou produtos, que conduzam a 
uma redução significativa das emissões, 
em consonância com os objetivos 
climáticos da UE para 2030 e da 
neutralidade climática da UE até 205013, 
mantendo e reforçando simultaneamente o 
emprego e evitando a degradação 
ambiental. Deve também ser dada especial 
atenção às atividades que reforçam a 
inovação e a investigação em tecnologias 
avançadas e sustentáveis, bem como nos 
domínios da digitalização, da 
conectividade e da mobilidade inteligente, 
desde que contribuam para atenuar os 
efeitos secundários negativos da transição 
para uma economia circular e com impacto 
neutro no clima.

__________________ __________________
13 Como consta da Comunicação da Comissão ao 13 Como consta da Comunicação da Comissão ao 
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Parlamento Europeu, ao Conselho Europeu, ao 
Conselho, ao Comité Económico e Social Europeu, 
ao Comité das Regiões e ao Banco Europeu de 
Investimento Um Planeta Limpo para Todos — 
Estratégia a longo prazo da UE para uma economia 
próspera, moderna, competitiva e com impacto 
neutro no clima, COM(2018) 773 final.

Parlamento Europeu, ao Conselho Europeu, ao 
Conselho, ao Comité Económico e Social Europeu, 
ao Comité das Regiões e ao Banco Europeu de 
Investimento Um Planeta Limpo para Todos — 
Estratégia a longo prazo da UE para uma economia 
próspera, moderna, competitiva e com impacto 
neutro no clima, COM(2018) 773 final.

Or. en

Alteração 174
Manuel Pizarro, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Milan Brglez, Evelyn Regner, 
Marc Angel, Gabriele Bischoff, Estrella Durá Ferrandis, Klára Dobrev, Agnes Jongerius

Proposta de regulamento
Considerando 10-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

10-A. O FTJ deve igualmente ser 
utilizado para apoiar o investimento em 
projetos sociais e culturais e nos domínios 
da educação e da saúde, em particular em 
regiões dependentes de uma economia 
com utilização intensiva de carbono e 
afetadas pela transição estrutural para 
uma economia hipocarbónica e eficiente 
em matéria de recursos. A desigualdade 
de oportunidades nas regiões elegíveis 
afeta, em especial, o acesso à educação, à 
cultura e aos serviços coletivos, sociais e 
de saúde. O desenvolvimento de uma 
comunidade local forte, que acolha 
diferentes gerações, bem como a 
integração, sem discriminação, de grupos 
vulneráveis na sociedade, pode contribuir 
para aumentar as oportunidades 
económicas e o progresso social e 
assegurar uma transição justa para todos. 
Tal contribuiria para garantir que as 
pessoas que vivem em regiões em fase de 
transição, incluindo as que são ativas no 
contexto da economia social e cruciais 
para o desenvolvimento económico local e 
para a economia social de mercado, 
tenham acesso a serviços públicos e a 
serviços de interesse geral de elevada 
qualidade, com o objetivo de apoiar uma 
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transição socialmente justa, que não deixe 
ninguém para trás.

Or. en

Alteração 175
Radan Kanev

Proposta de regulamento
Considerando 10-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

10-A. O FTJ deve igualmente ser 
utilizado para apoiar o investimento em 
projetos sociais e culturais e nos domínios 
da educação e da saúde, em particular em 
regiões dependentes de uma economia 
com utilização intensiva de carbono e 
afetadas pela transição estrutural para 
uma economia hipocarbónica e eficiente 
em matéria de recursos. A desigualdade 
de oportunidades nas regiões elegíveis 
afeta, em especial, o acesso à educação, à 
cultura e aos serviços coletivos, sociais e 
de saúde. O desenvolvimento de uma 
comunidade local forte, bem como a 
integração, sem discriminação, de grupos 
vulneráveis na sociedade, pode contribuir 
para aumentar as oportunidades 
económicas e assegurar uma transição 
justa para todos. Tal contribuiria para 
garantir que as pessoas que vivem em 
regiões em fase de transição, incluindo as 
que são ativas no contexto da economia 
social e cruciais para o desenvolvimento 
económico local e para a economia social 
de mercado, tenham acesso a serviços 
públicos e a serviços de interesse geral de 
elevada qualidade, com o objetivo de 
apoiar uma transição socialmente justa, 
que não deixe ninguém para trás.

Or. en
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Alteração 176
Atidzhe Alieva-Veli, Irena Joveva, Dragoș Pîslaru, Monica Semedo, Abir Al-Sahlani, 
Jordi Cañas

Proposta de regulamento
Considerando 10-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

10-A. Tendo em vista a combater as 
alterações climáticas e alcançar uma 
economia com impacto neutro no clima, o 
FTJ deve apoiar o desenvolvimento de 
uma forte bioeconomia circular e das 
competências, conhecimentos e inovação 
necessários, bem como de um novo 
modelo de negócios.

Or. en

Alteração 177
Sylvie Brunet, Marie-Pierre Vedrenne, Stéphane Bijoux, Ilana Cicurel, Véronique 
Trillet-Lenoir

Proposta de regulamento
Considerando 11

Texto da Comissão Alteração

11. Para proteger os mais vulneráveis à 
transição climática, o FTJ deve também 
abranger a melhoria das competências e a 
requalificação dos trabalhadores afetados, 
com o objetivo de os ajudar na adaptação 
às novas oportunidades de emprego, bem 
como de prestar assistência à procura de 
emprego e à sua inclusão ativa no mercado 
de trabalho.

11. Para proteger os mais vulneráveis à 
transição climática, o FTJ deve também 
abranger a melhoria das competências e a 
requalificação dos trabalhadores afetados, 
com o objetivo de os ajudar na adaptação 
às novas oportunidades de emprego, bem 
como de prestar assistência à procura de 
emprego e à sua inclusão ativa no mercado 
de trabalho, prestando especial atenção 
aos jovens que não trabalham, não 
estudam e não seguem uma formação 
(NEET). Importa salientar que o Fundo 
Europeu de Ajustamento à Globalização 
(FEG), enquanto instrumento da 
solidariedade europeia, acompanhará 
igualmente os trabalhadores que tenham 
ficado desempregados devido à transição 
para uma economia com impacto neutro 
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no clima no seu processo de 
requalificação, formação e reintegração 
no mercado de trabalho. Neste sentido, 
uma vez que partilha de objetivos comuns, 
o FTJ deve ser executado num quadro 
coerente com as ações realizadas pelo 
FEG para os trabalhadores nos 
Estados-Membros.

Or. fr

Alteração 178
Manuel Pizarro, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Milan Brglez, Evelyn Regner, 
Marc Angel, Elisabetta Gualmini, Brando Benifei, Pierfrancesco Majorino, Gabriele 
Bischoff, Estrella Durá Ferrandis, Klára Dobrev, Agnes Jongerius

Proposta de regulamento
Considerando 11

Texto da Comissão Alteração

11. Para proteger os mais vulneráveis à 
transição climática, o FTJ deve também 
abranger a melhoria das competências e a 
requalificação dos trabalhadores afetados, 
com o objetivo de os ajudar na adaptação 
às novas oportunidades de emprego, bem 
como de prestar assistência à procura de 
emprego e à sua inclusão ativa no mercado 
de trabalho.

11. Para proteger os grupos de pessoas 
mais suscetíveis de necessitar de apoio 
para lograr a transição climática, o FTJ 
deve também abranger a melhoria das 
competências e a requalificação dos 
trabalhadores afetados, prestando 
particular atenção às pessoas mais 
vulneráveis, conforme definidas no 
[Regulamento FSE+], com o objetivo de 
os ajudar na adaptação às novas 
oportunidades de emprego e de alcançar o 
equilíbrio de género em todos os setores, 
bem como de adotar políticas ativas para 
o mercado de trabalho e em matéria de 
competências especificamente destinadas 
ao emprego e aos setores orientados para 
o futuro, de prestar assistência na procura 
de emprego a todas as categorias de 
trabalhadores e de assegurar a todos os 
grupos de pessoas a igualdade de acesso, 
sem discriminação, e a sua inclusão ativa 
no mercado de trabalho, a par do fomento 
de projetos de aquisição de empresas por 
parte dos trabalhadores.
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Or. en

Alteração 179
Beata Szydło, Elżbieta Rafalska, Anna Zalewska

Proposta de regulamento
Considerando 11

Texto da Comissão Alteração

11. Para proteger os mais vulneráveis à 
transição climática, o FTJ deve também 
abranger a melhoria das competências e a 
requalificação dos trabalhadores afetados, 
com o objetivo de os ajudar na adaptação 
às novas oportunidades de emprego, bem 
como de prestar assistência à procura de 
emprego e à sua inclusão ativa no mercado 
de trabalho.

11. Para proteger os mais vulneráveis à 
transição climática, o FTJ deve também 
abranger a melhoria das competências e a 
requalificação dos trabalhadores afetados, 
com o objetivo de os ajudar na adaptação 
às novas oportunidades de emprego, bem 
como de prestar assistência à procura de 
emprego e à sua inclusão ativa no mercado 
de trabalho. Assume a maior importância 
a concentração de esforços na 
revitalização económica das regiões 
afetadas, em vez de se apostar na 
mobilidade dos trabalhadores, com o risco 
inerente de despovoamento. Deve ser 
conferida prioridade à reconversão 
profissional em consonância com as 
necessidades do mercado de trabalho 
regional, nomeadamente à reconversão 
profissional em exercício ou à 
combinação de trabalho a tempo parcial e 
reconversão profissional a tempo parcial.

Or. en

Alteração 180
Marianne Vind

Proposta de regulamento
Considerando 11

Texto da Comissão Alteração

11. Para proteger os mais vulneráveis à 
transição climática, o FTJ deve também 
abranger a melhoria das competências e a 

11. Para proteger os mais vulneráveis à 
transição climática, o FTJ deve também 
abranger a melhoria das competências e a 
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requalificação dos trabalhadores afetados, 
com o objetivo de os ajudar na adaptação 
às novas oportunidades de emprego, bem 
como de prestar assistência à procura de 
emprego e à sua inclusão ativa no mercado 
de trabalho.

requalificação dos trabalhadores afetados, 
com o objetivo de os ajudar na adaptação 
às novas oportunidades de emprego no 
âmbito da criação emprego de qualidade 
em setores ecológicos, bem como de 
prestar assistência à procura de emprego e 
à sua inclusão ativa no mercado de 
trabalho. A assistência deve ser prestada 
num prazo adequado para proporcionar 
aos trabalhadores oportunidades de 
melhoria de competências e de 
requalificação antes de se encontrarem no 
desemprego.

Or. en

Alteração 181
Stelios Kympouropoulos

Proposta de regulamento
Considerando 11

Texto da Comissão Alteração

11. Para proteger os mais vulneráveis à 
transição climática, o FTJ deve também 
abranger a melhoria das competências e a 
requalificação dos trabalhadores afetados, 
com o objetivo de os ajudar na adaptação 
às novas oportunidades de emprego, bem 
como de prestar assistência à procura de 
emprego e à sua inclusão ativa no mercado 
de trabalho.

11. Para proteger os mais vulneráveis à 
transição climática, o FTJ deve também 
abranger a melhoria das competências e a 
requalificação dos trabalhadores afetados, 
com o objetivo de os ajudar na adaptação 
às novas oportunidades de emprego, bem 
como de prestar assistência à procura de 
emprego e à sua inclusão ativa no mercado 
de trabalho. Além disso, a Comissão é 
chamada a apoiar os Estados-Membros e 
as regiões a criarem, em momentos e 
locais específicos, condições favoráveis 
para ecossistemas suscetíveis de atrair e 
sustentar empresas inovadoras.

Or. en

Alteração 182
Jeroen Lenaers
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Proposta de regulamento
Considerando 11

Texto da Comissão Alteração

11. Para proteger os mais vulneráveis à 
transição climática, o FTJ deve também 
abranger a melhoria das competências e a 
requalificação dos trabalhadores afetados, 
com o objetivo de os ajudar na adaptação 
às novas oportunidades de emprego, bem 
como de prestar assistência à procura de 
emprego e à sua inclusão ativa no mercado 
de trabalho.

11. Para proteger os mais vulneráveis à 
transição climática, o FTJ deve também 
abranger a melhoria das competências e a 
requalificação dos trabalhadores afetados, 
com o objetivo de os ajudar na adaptação 
às novas oportunidades de emprego, bem 
como de prestar assistência à procura de 
emprego e à sua inclusão ativa no mercado 
de trabalho. A fim de realizar o pleno 
potencial do mercado de trabalho 
transfronteiriço, as autoridades nacionais, 
regionais e locais dos Estados-Membros 
vizinhos devem colaborar nas regiões 
fronteiriças para ajudar os trabalhadores 
afetados.

Or. en

Alteração 183
Radan Kanev

Proposta de regulamento
Considerando 11

Texto da Comissão Alteração

11. Para proteger os mais vulneráveis à 
transição climática, o FTJ deve também 
abranger a melhoria das competências e a 
requalificação dos trabalhadores afetados, 
com o objetivo de os ajudar na adaptação 
às novas oportunidades de emprego, bem 
como de prestar assistência à procura de 
emprego e à sua inclusão ativa no mercado 
de trabalho.

11. Para proteger os mais vulneráveis à 
transição climática, o FTJ deve procurar, 
nomeadamente, desenvolver e explorar as 
suas competências profissionais e 
académicas, bem como  abranger a 
melhoria das competências e a 
requalificação dos trabalhadores afetados, 
com o objetivo de os ajudar na adaptação 
às novas oportunidades de emprego, bem 
como de prestar assistência à procura de 
emprego e à sua inclusão ativa no mercado 
de trabalho.

Or. en
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Alteração 184
Anne Sander

Proposta de regulamento
Considerando 11

Texto da Comissão Alteração

11. Para proteger os mais vulneráveis à 
transição climática, o FTJ deve também 
abranger a melhoria das competências e a 
requalificação dos trabalhadores afetados, 
com o objetivo de os ajudar na adaptação 
às novas oportunidades de emprego, bem 
como de prestar assistência à procura de 
emprego e à sua inclusão ativa no mercado 
de trabalho.

11. Para proteger os mais vulneráveis à 
transição climática, o FTJ deve também 
abranger a melhoria das competências e a 
requalificação dos trabalhadores afetados, 
com o objetivo de os ajudar na adaptação 
às novas oportunidades de emprego, bem 
como de prestar assistência aos candidatos 
a emprego na sua procura de emprego, na 
resposta às suas necessidades de 
formação e de novas competências e na 
sua inclusão ativa no mercado de trabalho.

Or. fr

Alteração 185
Stelios Kympouropoulos

Proposta de regulamento
Considerando 11

Texto da Comissão Alteração

11. Para proteger os mais vulneráveis à 
transição climática, o FTJ deve também 
abranger a melhoria das competências e a 
requalificação dos trabalhadores afetados, 
com o objetivo de os ajudar na adaptação 
às novas oportunidades de emprego, bem 
como de prestar assistência à procura de 
emprego e à sua inclusão ativa no mercado 
de trabalho.

11. Para proteger os mais vulneráveis à 
transição climática, o FTJ deve também 
abranger a melhoria das competências e a 
requalificação dos trabalhadores afetados, 
com o objetivo de os ajudar na adaptação 
às novas oportunidades de emprego e na 
aquisição de novas competências 
adequadas à economia verde, bem como 
de prestar assistência à procura de emprego 
e à sua inclusão ativa no mercado de 
trabalho.

Or. en
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Alteração 186
Krzysztof Hetman, Jarosław Duda

Proposta de regulamento
Considerando 11

Texto da Comissão Alteração

11. Para proteger os mais vulneráveis à 
transição climática, o FTJ deve também 
abranger a melhoria das competências e a 
requalificação dos trabalhadores afetados, 
com o objetivo de os ajudar na adaptação 
às novas oportunidades de emprego, bem 
como de prestar assistência à procura de 
emprego e à sua inclusão ativa no mercado 
de trabalho.

11. Para proteger os mais vulneráveis à 
transição climática, o FTJ deve também 
abranger a melhoria das competências e a 
requalificação dos trabalhadores afetados, 
com o objetivo de os ajudar na adaptação 
às novas oportunidades de emprego, bem 
como de prestar aconselhamento, serviços 
de apoio e assistência à procura de 
emprego e à sua inclusão ativa no mercado 
de trabalho.

Or. en

Alteração 187
Andrea Caroppo

Proposta de regulamento
Considerando 11

Texto da Comissão Alteração

11. Para proteger os mais vulneráveis à 
transição climática, o FTJ deve também 
abranger a melhoria das competências e a 
requalificação dos trabalhadores afetados, 
com o objetivo de os ajudar na adaptação 
às novas oportunidades de emprego, bem 
como de prestar assistência à procura de 
emprego e à sua inclusão ativa no mercado 
de trabalho.

11. Para proteger os mais afetados pela 
transição para uma economia circular e 
com impacto neutro no clima, o FTJ deve 
também abranger a melhoria das 
competências e a requalificação dos 
trabalhadores afetados, com o objetivo de 
os ajudar na adaptação às novas 
oportunidades de emprego, bem como de 
prestar assistência à procura de emprego e 
à sua inclusão ativa no mercado de 
trabalho.

Or. it

Alteração 188
Sandra Pereira, Marc Botenga
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Proposta de regulamento
Considerando 11

Texto da Comissão Alteração

11. Para proteger os mais vulneráveis à 
transição climática, o FTJ deve também 
abranger a melhoria das competências e a 
requalificação dos trabalhadores afetados, 
com o objetivo de os ajudar na adaptação 
às novas oportunidades de emprego, bem 
como de prestar assistência à procura de 
emprego e à sua inclusão ativa no mercado 
de trabalho.

11. Para proteger os mais vulneráveis à 
transição climática, o FTJ deve também 
abranger a melhoria das competências e a 
requalificação dos trabalhadores afetados, 
com o objetivo de os ajudar na adaptação 
às novas realidades de emprego e à sua 
inclusão no mercado de trabalho, 
garantindo que não são prejudicados 
neste processo de transição entre 
empregos.

Or. pt

Alteração 189
Atidzhe Alieva-Veli, Irena Joveva, Dragoș Pîslaru, Monica Semedo, Jordi Cañas, Radka 
Maxová, Yana Toom

Proposta de regulamento
Considerando 11

Texto da Comissão Alteração

11. Para proteger os mais vulneráveis à 
transição climática, o FTJ deve também 
abranger a melhoria das competências e a 
requalificação dos trabalhadores afetados, 
com o objetivo de os ajudar na adaptação 
às novas oportunidades de emprego, bem 
como de prestar assistência à procura de 
emprego e à sua inclusão ativa no mercado 
de trabalho.

11. Para proteger os mais vulneráveis à 
transição climática, o FTJ deve também 
abranger a melhoria das competências e a 
requalificação dos trabalhadores afetados, 
com o objetivo de os ajudar na adaptação 
às novas oportunidades de emprego, bem 
como de prestar assistência e 
aconselhamento à procura de emprego e à 
sua inclusão ativa no mercado de trabalho.

Or. en

Alteração 190
Radan Kanev

Proposta de regulamento
Considerando 11-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

11-A. O FTJ tem um papel importante a 
desempenhar na atenuação das 
consequências sociais que vão além da 
economia e não deve ser um mero 
instrumento de investimento das 
empresas. A transição pode ser exigente 
para as regiões afetadas e para as pessoas 
que nelas vivem. Os riscos incluem não só 
a perda de postos de trabalho, mas 
também a perda de receitas fiscais a nível 
local, bem como a migração dos 
trabalhadores, deixando para trás os 
jovens e os idosos e conduzindo, 
eventualmente, à cessação de alguns 
serviços (em particular para os 
trabalhadores das minas de carvão). O 
investimento em infraestruturas sociais 
para assegurar um nível elevado de 
serviços às pessoas que vivem nas zonas 
afetadas e para contrabalançar a perda de 
serviços é, por conseguinte, uma 
componente essencial para assegurar 
uma transição social justa, que não deixe 
ninguém para trás. O FTJ deve, 
nomeadamente, prever medidas 
destinadas a evitar uma recessão e a 
assegurar que a população local apoie a 
mudança e que o papel dos intervenientes 
da comunidade local, bem como das 
infraestruturas em matéria de serviços de 
saúde, de serviços sociais e de democracia 
local, seja reforçado.

Or. en

Alteração 191
Manuel Pizarro, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Milan Brglez, Evelyn Regner, 
Marc Angel, Elisabetta Gualmini, Brando Benifei, Pierfrancesco Majorino, Gabriele 
Bischoff, Estrella Durá Ferrandis, Pierre Larrouturou, Klára Dobrev, Agnes Jongerius

Proposta de regulamento
Considerando 11-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

11-A. Os Estados-Membros e a 
Comissão devem garantir que a execução 
das prioridades financiadas pelo FTJ 
contribui para o respeito e a promoção da 
igualdade entre homens e mulheres, nos 
termos do artigo 8.º do TFUE. As 
avaliações sublinharam a importância de 
ter em conta os objetivos em matéria de 
igualdade de género em todas as 
dimensões e em todas as fases de 
preparação, acompanhamento, execução 
e avaliação dos programas operacionais, 
de forma oportuna e coerente, e de 
garantir simultaneamente a realização de 
ações específicas destinadas a promover a 
igualdade de género e o princípio do 
salário igual para trabalho igual e de 
igual valor, a independência económica 
das mulheres, a educação e a valorização 
de competências e a reintegração das 
mulheres vítimas de violência no mercado 
de trabalho e na sociedade.

Or. en

Alteração 192
Manuel Pizarro, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Milan Brglez, Evelyn Regner, 
Marc Angel, Gabriele Bischoff, Estrella Durá Ferrandis, Klára Dobrev, Agnes Jongerius

Proposta de regulamento
Considerando 11-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

11-B. O FTJ tem um papel importante a 
desempenhar na atenuação das 
consequências sociais que vão além da 
economia e não deve ser um mero 
instrumento de investimento das 
empresas. A transição pode ser exigente 
para as regiões afetadas e para as pessoas 
que nelas vivem, sobretudo para as mais 
vulneráveis. Os riscos incluem não só a 
perda de postos de trabalho, mas também 



AM\1204978PT.docx 97/132 PE652.272v01-00

PT

a perda de receitas fiscais a nível local, 
bem como a migração dos trabalhadores, 
deixando para trás os jovens e os idosos e 
conduzindo, eventualmente, à cessação de 
alguns serviços (em particular para os 
trabalhadores das minas de carvão). O 
investimento em infraestruturas sociais e 
públicas para assegurar um nível elevado 
de serviços às pessoas que vivem nas 
zonas afetadas e para contrabalançar a 
perda de serviços é, por conseguinte, uma 
componente essencial para assegurar 
uma transição socialmente justa, que não 
deixe ninguém para trás. O FTJ deve, 
nomeadamente, prever medidas 
destinadas a evitar uma recessão e a 
assegurar que a população local apoie a 
mudança e que o papel dos intervenientes 
da comunidade local, bem como das 
infraestruturas em matéria de serviços de 
saúde, de serviços sociais e de democracia 
local, seja reforçado.

Or. en

Alteração 193
Sandra Pereira, Marc Botenga

Proposta de regulamento
Considerando 12

Texto da Comissão Alteração

12. Com vista a reforçar a 
diversificação económica dos territórios 
afetados pela transição, o FTJ deve ainda 
prestar apoio ao investimento produtivo 
nas PME. Por investimento produtivo 
entende-se o investimento em capital fixo 
ou em ativos incorpóreos das empresas, em 
prol da produção de bens e serviços, 
contribuindo assim para a formação bruta 
de capital e o emprego. Para as empresas 
que não sejam PME, os investimentos 
produtivos só devem ser apoiados se forem 
necessários para atenuar as perdas de 
postos de trabalho resultantes da transição, 

12. Com vista a reforçar a 
diversificação económica dos territórios 
afetados pela transição, o FTJ deve ainda 
prestar apoio ao investimento produtivo 
nas PME. Por investimento produtivo 
entende-se o investimento em capital fixo 
ou em ativos incorpóreos das empresas, em 
prol da produção de bens e serviços, 
contribuindo assim para a formação bruta 
de capital e o emprego digno. Para as 
empresas que não sejam PME, os 
investimentos produtivos só devem ser 
apoiados se forem necessários para impedir 
as perdas de postos de trabalho resultantes 
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através da criação ou proteção de um 
número significativo de postos de trabalho, 
e não culminarem em deslocalizações. Os 
investimentos em instalações industriais 
existentes, incluindo as abrangidas pelo 
regime de comércio de licenças de emissão 
da União, devem ser autorizados se 
contribuírem para a transição para uma 
economia com impacto neutro no clima 
até 2050, se forem substancialmente 
inferiores aos critérios de referência 
estabelecidos para a atribuição de licenças 
a título gratuito ao abrigo da Diretiva 
2003/87/CE do Parlamento Europeu e do 
Conselho14 e se tiverem como resultado a 
proteção de um número significativo de 
postos de trabalho. Qualquer investimento 
deste tipo deve ser devidamente justificado 
no plano territorial de transição justa 
relevante. A fim de proteger a integridade 
do mercado interno e a política de coesão, 
o apoio às empresas deve respeitar as 
regras da União em matéria de auxílios 
estatais estabelecidas nos artigos 107.º 
e 108.º do TFUE sem esquecer, em 
especial, que o apoio aos investimentos 
produtivos realizados por empresas que 
não sejam PME deve ser limitado a 
empresas localizadas em zonas 
designadas como regiões assistidas para 
efeitos do artigo 107.º, n.º 3, alíneas a) 
e c), do TFUE.

da transição, através da criação ou proteção 
de um número significativo de postos de 
trabalho, e não culminarem em 
deslocalizações. Os investimentos em 
instalações industriais existentes, incluindo 
as abrangidas pelo regime de comércio de 
licenças de emissão da União, devem ser 
autorizados se contribuírem para a 
transição para uma economia com impacto 
neutro no clima até 2050, se forem 
substancialmente inferiores aos critérios de 
referência estabelecidos para a atribuição 
de licenças a título gratuito ao abrigo da 
Diretiva 2003/87/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho14 e se tiverem 
como resultado a proteção de postos de 
trabalho. Qualquer investimento deste tipo 
deve ser devidamente justificado no plano 
territorial de transição justa relevante.

__________________ __________________
14 Diretiva 2003/87/CE do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 13 de outubro de 2003, relativa à 
criação de um regime de comércio de licenças de 
emissão de gases com efeito de estufa na 
Comunidade e que altera a Diretiva 96/61/CE do 
Conselho, JO L 275 de 25.10.2003, p. 32.

14 Diretiva 2003/87/CE do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 13 de outubro de 2003, relativa à 
criação de um regime de comércio de licenças de 
emissão de gases com efeito de estufa na 
Comunidade e que altera a Diretiva 96/61/CE do 
Conselho, JO L 275 de 25.10.2003, p. 32.

Or. pt

Alteração 194
Radan Kanev

Proposta de regulamento
Considerando 12
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Texto da Comissão Alteração

12. Com vista a reforçar a 
diversificação económica dos territórios 
afetados pela transição, o FTJ deve ainda 
prestar apoio ao investimento produtivo 
nas PME. Por investimento produtivo 
entende-se o investimento em capital fixo 
ou em ativos incorpóreos das empresas, em 
prol da produção de bens e serviços, 
contribuindo assim para a formação bruta 
de capital e o emprego. Para as empresas 
que não sejam PME, os investimentos 
produtivos só devem ser apoiados se forem 
necessários para atenuar as perdas de 
postos de trabalho resultantes da transição, 
através da criação ou proteção de um 
número significativo de postos de trabalho, 
e não culminarem em deslocalizações. Os 
investimentos em instalações industriais 
existentes, incluindo as abrangidas pelo 
regime de comércio de licenças de emissão 
da União, devem ser autorizados se 
contribuírem para a transição para uma 
economia com impacto neutro no clima 
até 2050, se forem substancialmente 
inferiores aos critérios de referência 
estabelecidos para a atribuição de licenças 
a título gratuito ao abrigo da Diretiva 
2003/87/CE do Parlamento Europeu e do 
Conselho14 e se tiverem como resultado a 
proteção de um número significativo de 
postos de trabalho. Qualquer investimento 
deste tipo deve ser devidamente justificado 
no plano territorial de transição justa 
relevante. A fim de proteger a integridade 
do mercado interno e a política de coesão, 
o apoio às empresas deve respeitar as 
regras da União em matéria de auxílios 
estatais estabelecidas nos artigos 107.º 
e 108.º do TFUE sem esquecer, em 
especial, que o apoio aos investimentos 
produtivos realizados por empresas que 
não sejam PME deve ser limitado a 
empresas localizadas em zonas designadas 
como regiões assistidas para efeitos do 
artigo 107.º, n.º 3, alíneas a) e c), do TFUE.

12. Com vista a reforçar a 
diversificação dos territórios que 
necessitam de apoio adicional para lograr 
a transição, o FTJ deve ainda prestar apoio 
ao investimento produtivo com potencial 
de criação de emprego em PME 
ecológicas e sustentáveis. Por investimento 
produtivo entende-se o investimento em 
capital fixo ou em ativos incorpóreos das 
empresas, em prol da produção de bens e 
serviços, contribuindo assim para a 
formação bruta de capital e o emprego 
ecológico, digno e sustentável, 
reconhecendo, valorizando e melhorando, 
simultaneamente, as competências e a 
educação dos recursos humanos locais. 
Para as empresas que não sejam PME, os 
investimentos produtivos só devem ser 
apoiados se forem necessários para atenuar 
as perdas de postos de trabalho resultantes 
da transição e se apoiarem o objetivo 
global do FTJ de acelerar a transição 
para uma economia circular e resiliente 
ao clima, através da criação ou do apoio à 
adaptação de um número significativo de 
postos de trabalho, e não culminarem em 
deslocalizações. Os investimentos em 
instalações industriais existentes, incluindo 
as abrangidas pelo regime de comércio de 
licenças de emissão da União, devem ser 
autorizados, desde que contribuam para a 
transição para uma economia com impacto 
neutro no clima até 2050, sejam 
substancialmente inferiores aos critérios de 
referência estabelecidos para a atribuição 
de licenças a título gratuito ao abrigo da 
Diretiva 2003/87/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho14 e tenham como 
resultado a proteção de um número 
significativo de postos de trabalho dignos e 
sustentáveis. Qualquer investimento deste 
tipo deve ser devidamente justificado no 
plano territorial de transição justa 
relevante, deve ser sustentável e coerente 
com o princípio da eficiência energética 
em primeiro lugar e deve excluir do 
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âmbito de aplicação do FTJ quaisquer 
investimentos em infraestruturas de 
combustíveis fósseis. A fim de proteger a 
integridade do mercado interno e a política 
de coesão, o apoio às empresas deve 
respeitar as regras da União em matéria de 
auxílios estatais estabelecidas nos 
artigos 107.º e 108.º do TFUE sem 
esquecer, em especial, que o apoio aos 
investimentos produtivos realizados por 
empresas que não sejam PME deve ser 
limitado a empresas localizadas em zonas 
designadas como regiões assistidas para 
efeitos do artigo 107.º, n.º 3, alíneas a) e c), 
do TFUE. 

__________________ __________________
14 Diretiva 2003/87/CE do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 13 de outubro de 2003, relativa à 
criação de um regime de comércio de licenças de 
emissão de gases com efeito de estufa na 
Comunidade e que altera a Diretiva 96/61/CE do 
Conselho, JO L 275 de 25.10.2003, p. 32.

14 Diretiva 2003/87/CE do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 13 de outubro de 2003, relativa à 
criação de um regime de comércio de licenças de 
emissão de gases com efeito de estufa na 
Comunidade e que altera a Diretiva 96/61/CE do 
Conselho, JO L 275 de 25.10.2003, p. 32.

Or. en

Alteração 195
Sylvie Brunet, Marie-Pierre Vedrenne, Stéphane Bijoux, Ilana Cicurel, Véronique 
Trillet-Lenoir, Dragoș Pîslaru

Proposta de regulamento
Considerando 12

Texto da Comissão Alteração

12. Com vista a reforçar a 
diversificação económica dos territórios 
afetados pela transição, o FTJ deve ainda 
prestar apoio ao investimento produtivo 
nas PME. Por investimento produtivo 
entende-se o investimento em capital fixo 
ou em ativos incorpóreos das empresas, em 
prol da produção de bens e serviços, 
contribuindo assim para a formação bruta 
de capital e o emprego. Para as empresas 
que não sejam PME, os investimentos 
produtivos só devem ser apoiados se forem 
necessários para atenuar as perdas de 

12. Com vista a reforçar a 
diversificação económica dos territórios 
afetados pela transição, o FTJ deve ainda 
prestar apoio ao investimento produtivo 
nas PME e, em especial, nas empresas em 
fase de arranque e empresas ativas no 
domínio da inovação social. Por 
investimento produtivo entende-se o 
investimento em capital fixo ou em ativos 
incorpóreos das empresas, em prol da 
produção de bens e serviços, contribuindo 
assim para a formação bruta de capital e o 
emprego. O objetivo deve passar também 
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postos de trabalho resultantes da transição, 
através da criação ou proteção de um 
número significativo de postos de trabalho, 
e não culminarem em deslocalizações. Os 
investimentos em instalações industriais 
existentes, incluindo as abrangidas pelo 
regime de comércio de licenças de emissão 
da União, devem ser autorizados se 
contribuírem para a transição para uma 
economia com impacto neutro no clima até 
2050, se forem substancialmente inferiores 
aos critérios de referência estabelecidos 
para a atribuição de licenças a título 
gratuito ao abrigo da Diretiva 2003/87/CE 
do Parlamento Europeu e do Conselho14 e 
se tiverem como resultado a proteção de 
um número significativo de postos de 
trabalho. Qualquer investimento deste tipo 
deve ser devidamente justificado no plano 
territorial de transição justa relevante. A 
fim de proteger a integridade do mercado 
interno e a política de coesão, o apoio às 
empresas deve respeitar as regras da União 
em matéria de auxílios estatais 
estabelecidas nos artigos 107.º e 108.º do 
TFUE sem esquecer, em especial, que o 
apoio aos investimentos produtivos 
realizados por empresas que não sejam 
PME deve ser limitado a empresas 
localizadas em zonas designadas como 
regiões assistidas para efeitos do 
artigo 107.º, n.º 3, alíneas a) e c), do TFUE.

pela criação de postos de trabalho 
sustentáveis e de qualidade em setores 
com futuro, bem como a promoção da 
inclusão social. Para as empresas que não 
sejam PME, os investimentos produtivos 
só devem ser apoiados se forem 
necessários para atenuar as perdas de 
postos de trabalho resultantes da transição, 
através da criação ou proteção de um 
número significativo de postos de trabalho, 
e não culminarem em deslocalizações, em 
total consonância com as ações 
financiadas pelo FEG. Os investimentos 
em instalações industriais existentes, 
incluindo as abrangidas pelo regime de 
comércio de licenças de emissão da União, 
devem ser autorizados se, e apenas se, 
contribuírem para a transição para uma 
economia com impacto neutro no clima até 
2050, se forem substancialmente inferiores 
aos critérios de referência estabelecidos 
para a atribuição de licenças a título 
gratuito ao abrigo da Diretiva 2003/87/CE 
do Parlamento Europeu e do Conselho14 e 
se tiverem como resultado a proteção de 
um número significativo de postos de 
trabalho. Qualquer investimento deste tipo 
deve ser devidamente justificado no plano 
territorial de transição justa relevante. A 
fim de proteger a integridade do mercado 
interno e a política de coesão, o apoio às 
empresas deve respeitar as regras da União 
em matéria de auxílios estatais 
estabelecidas nos artigos 107.º e 108.º do 
TFUE sem esquecer, em especial, que o 
apoio aos investimentos produtivos 
realizados por empresas que não sejam 
PME deve ser limitado a empresas 
localizadas em zonas designadas como 
regiões assistidas para efeitos do 
artigo 107.º, n.º 3, alíneas a) e c), do TFUE.

__________________ __________________
14 Diretiva 2003/87/CE do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 13 de outubro de 2003, relativa à 
criação de um regime de comércio de licenças de 
emissão de gases com efeito de estufa na 
Comunidade e que altera a Diretiva 96/61/CE do 
Conselho, JO L 275 de 25.10.2003, p. 32.

14 Diretiva 2003/87/CE do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 13 de outubro de 2003, relativa à 
criação de um regime de comércio de licenças de 
emissão de gases com efeito de estufa na 
Comunidade e que altera a Diretiva 96/61/CE do 
Conselho, JO L 275 de 25.10.2003, p. 32.
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Or. fr

Alteração 196
Anne Sander

Proposta de regulamento
Considerando 12

Texto da Comissão Alteração

12. Com vista a reforçar a 
diversificação económica dos territórios 
afetados pela transição, o FTJ deve ainda 
prestar apoio ao investimento produtivo 
nas PME. Por investimento produtivo 
entende-se o investimento em capital fixo 
ou em ativos incorpóreos das empresas, em 
prol da produção de bens e serviços, 
contribuindo assim para a formação bruta 
de capital e o emprego. Para as empresas 
que não sejam PME, os investimentos 
produtivos só devem ser apoiados se forem 
necessários para atenuar as perdas de 
postos de trabalho resultantes da transição, 
através da criação ou proteção de um 
número significativo de postos de trabalho, 
e não culminarem em deslocalizações. Os 
investimentos em instalações industriais 
existentes, incluindo as abrangidas pelo 
regime de comércio de licenças de emissão 
da União, devem ser autorizados se 
contribuírem para a transição para uma 
economia com impacto neutro no clima até 
2050, se forem substancialmente inferiores 
aos critérios de referência estabelecidos 
para a atribuição de licenças a título 
gratuito ao abrigo da Diretiva 2003/87/CE 
do Parlamento Europeu e do Conselho14 e 
se tiverem como resultado a proteção de 
um número significativo de postos de 
trabalho. Qualquer investimento deste tipo 
deve ser devidamente justificado no plano 
territorial de transição justa relevante. A 
fim de proteger a integridade do mercado 
interno e a política de coesão, o apoio às 
empresas deve respeitar as regras da União 
em matéria de auxílios estatais 

12. Com vista a reforçar a 
diversificação económica dos territórios 
afetados pela transição, o FTJ deve ainda 
prestar apoio ao investimento produtivo 
nas PME. Por investimento produtivo 
entende-se o investimento em capital fixo 
ou em ativos incorpóreos das empresas, em 
prol da produção de bens e serviços, 
contribuindo assim para a formação bruta 
de capital e o emprego. Para as empresas 
que não sejam PME, os investimentos 
produtivos só devem ser apoiados se forem 
necessários para atenuar as perdas de 
postos de trabalho resultantes da transição, 
através da criação ou proteção de um 
número significativo de postos de trabalho, 
e não culminarem em deslocalizações. Os 
investimentos em instalações industriais 
existentes, incluindo as abrangidas pelo 
regime de comércio de licenças de emissão 
da União, devem ser autorizados se 
contribuírem para a transição para uma 
economia com impacto neutro no clima até 
2050, se forem substancialmente inferiores 
aos critérios de referência estabelecidos 
para a atribuição de licenças a título 
gratuito ao abrigo da Diretiva 2003/87/CE 
do Parlamento Europeu e do Conselho14 e 
se tiverem como resultado a proteção de 
um número significativo de postos de 
trabalho. Qualquer investimento deste tipo 
deve ser devidamente justificado no plano 
territorial de transição justa relevante. A 
fim de proteger a integridade do mercado 
interno e a política de coesão, o apoio às 
empresas deve respeitar as regras da União 
em matéria de auxílios estatais 
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estabelecidas nos artigos 107.º e 108.º do 
TFUE sem esquecer, em especial, que o 
apoio aos investimentos produtivos 
realizados por empresas que não sejam 
PME deve ser limitado a empresas 
localizadas em zonas designadas como 
regiões assistidas para efeitos do 
artigo 107.º, n.º 3, alíneas a) e c), do TFUE.

estabelecidas nos artigos 107.º e 108.º do 
TFUE sem esquecer, em especial, que o 
apoio aos investimentos produtivos 
realizados por empresas que não sejam 
PME deve ser limitado a empresas 
localizadas em zonas designadas como 
regiões assistidas para efeitos do 
artigo 107.º, n.º 3, alíneas a) e c), do TFUE. 
A transição proporcionada pelo Pacto 
Ecológico tem de ser benéfica para todos 
e não agravar as desigualdades. Outra 
prioridade deve consistir nas zonas rurais, 
que, regra geral, sofrem dificuldades 
económicas significativas e carecem de 
atratividade, especialmente para os 
jovens.

__________________ __________________
14 Diretiva 2003/87/CE do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 13 de outubro de 2003, relativa à 
criação de um regime de comércio de licenças de 
emissão de gases com efeito de estufa na 
Comunidade e que altera a Diretiva 96/61/CE do 
Conselho, JO L 275 de 25.10.2003, p. 32.

14 Diretiva 2003/87/CE do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 13 de outubro de 2003, relativa à 
criação de um regime de comércio de licenças de 
emissão de gases com efeito de estufa na 
Comunidade e que altera a Diretiva 96/61/CE do 
Conselho, JO L 275 de 25.10.2003, p. 32.

Or. fr

Alteração 197
Stelios Kympouropoulos

Proposta de regulamento
Considerando 12

Texto da Comissão Alteração

12. Com vista a reforçar a 
diversificação económica dos territórios 
afetados pela transição, o FTJ deve ainda 
prestar apoio ao investimento produtivo 
nas PME. Por investimento produtivo 
entende-se o investimento em capital fixo 
ou em ativos incorpóreos das empresas, em 
prol da produção de bens e serviços, 
contribuindo assim para a formação bruta 
de capital e o emprego. Para as empresas 
que não sejam PME, os investimentos 
produtivos só devem ser apoiados se forem 
necessários para atenuar as perdas de 

12. Com vista a reforçar a 
diversificação económica dos territórios 
afetados pela transição, o FTJ deve ainda 
prestar apoio ao investimento produtivo 
nas PME. Por investimento produtivo 
entende-se o investimento em capital fixo 
ou em ativos incorpóreos das empresas, em 
prol da produção de bens e serviços, 
contribuindo assim para a formação bruta 
de capital e o emprego. Para as empresas 
que não sejam PME, os investimentos 
produtivos só devem ser apoiados se forem 
necessários para atenuar as perdas de 
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postos de trabalho resultantes da transição, 
através da criação ou proteção de um 
número significativo de postos de trabalho, 
e não culminarem em deslocalizações. Os 
investimentos em instalações industriais 
existentes, incluindo as abrangidas pelo 
regime de comércio de licenças de emissão 
da União, devem ser autorizados se 
contribuírem para a transição para uma 
economia com impacto neutro no clima 
até 2050, se forem substancialmente 
inferiores aos critérios de referência 
estabelecidos para a atribuição de licenças 
a título gratuito ao abrigo da Diretiva 
2003/87/CE do Parlamento Europeu e do 
Conselho14 e se tiverem como resultado a 
proteção de um número significativo de 
postos de trabalho. Qualquer investimento 
deste tipo deve ser devidamente justificado 
no plano territorial de transição justa 
relevante. A fim de proteger a integridade 
do mercado interno e a política de coesão, 
o apoio às empresas deve respeitar as 
regras da União em matéria de auxílios 
estatais estabelecidas nos artigos 107.º 
e 108.º do TFUE sem esquecer, em 
especial, que o apoio aos investimentos 
produtivos realizados por empresas que 
não sejam PME deve ser limitado a 
empresas localizadas em zonas designadas 
como regiões assistidas para efeitos do 
artigo 107.º, n.º 3, alíneas a) e c), do TFUE.

postos de trabalho resultantes da transição, 
através da criação ou proteção de um 
número significativo de postos de trabalho, 
e não culminarem em deslocalizações. Os 
investimentos em instalações industriais 
existentes, incluindo as abrangidas pelo 
regime de comércio de licenças de emissão 
da União, devem ser autorizados se 
contribuírem para a transição para uma 
economia com impacto neutro no clima 
até 2050, se forem substancialmente 
inferiores aos critérios de referência 
estabelecidos para a atribuição de licenças 
a título gratuito ao abrigo da Diretiva 
2003/87/CE do Parlamento Europeu e do 
Conselho14 e se tiverem como resultado a 
proteção de um número significativo de 
postos de trabalho. Qualquer investimento 
deste tipo deve ser devidamente justificado 
no plano territorial de transição justa 
relevante. A fim de proteger a integridade 
do mercado interno e a política de coesão, 
o apoio às empresas deve respeitar as 
regras da União em matéria de auxílios 
estatais estabelecidas nos artigos 107.º 
e 108.º do TFUE sem esquecer, em 
especial, que o apoio aos investimentos 
produtivos realizados por empresas que 
não sejam PME deve ser limitado a 
empresas localizadas em zonas designadas 
como regiões assistidas para efeitos do 
artigo 107.º, n.º 3, alíneas a) e c), do TFUE, 
tendo especialmente em conta as 
consequentes alterações estruturais e as 
medidas necessárias para essas 
alterações. Essa exceção deve favorecer o 
apoio ao desenvolvimento económico de 
zonas em que se verifique uma situação 
de desemprego de longa duração superior 
à média, tendo em conta a sua situação 
estrutural, económica e social.

__________________ __________________
14 Diretiva 2003/87/CE do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 13 de outubro de 2003, relativa à 
criação de um regime de comércio de licenças de 
emissão de gases com efeito de estufa na 
Comunidade e que altera a Diretiva 96/61/CE do 
Conselho, JO L 275 de 25.10.2003, p. 32.

14 Diretiva 2003/87/CE do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 13 de outubro de 2003, relativa à 
criação de um regime de comércio de licenças de 
emissão de gases com efeito de estufa na 
Comunidade e que altera a Diretiva 96/61/CE do 
Conselho, JO L 275 de 25.10.2003, p. 32.
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Or. en

Alteração 198
Manuel Pizarro, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Milan Brglez, Evelyn Regner, 
Marc Angel, Elisabetta Gualmini, Brando Benifei, Pierfrancesco Majorino, Gabriele 
Bischoff, Estrella Durá Ferrandis, Pierre Larrouturou, Klára Dobrev, Agnes Jongerius

Proposta de regulamento
Considerando 12

Texto da Comissão Alteração

12. Com vista a reforçar a 
diversificação económica dos territórios 
afetados pela transição, o FTJ deve ainda 
prestar apoio ao investimento produtivo 
nas PME. Por investimento produtivo 
entende-se o investimento em capital fixo 
ou em ativos incorpóreos das empresas, em 
prol da produção de bens e serviços, 
contribuindo assim para a formação bruta 
de capital e o emprego. Para as empresas 
que não sejam PME, os investimentos 
produtivos só devem ser apoiados se forem 
necessários para atenuar as perdas de 
postos de trabalho resultantes da transição, 
através da criação ou proteção de um 
número significativo de postos de trabalho, 
e não culminarem em deslocalizações. Os 
investimentos em instalações industriais 
existentes, incluindo as abrangidas pelo 
regime de comércio de licenças de emissão 
da União, devem ser autorizados se 
contribuírem para a transição para uma 
economia com impacto neutro no clima 
até 2050, se forem substancialmente 
inferiores aos critérios de referência 
estabelecidos para a atribuição de licenças 
a título gratuito ao abrigo da Diretiva 
2003/87/CE do Parlamento Europeu e do 
Conselho14 e se tiverem como resultado a 
proteção de um número significativo de 
postos de trabalho. Qualquer investimento 
deste tipo deve ser devidamente justificado 
no plano territorial de transição justa 
relevante. A fim de proteger a integridade 
do mercado interno e a política de coesão, 

12. Com vista a reforçar a 
diversificação económica dos territórios 
afetados pela transição, o FTJ deve ainda 
prestar apoio ao investimento produtivo 
nas PME. Por investimento produtivo 
entende-se o investimento em capital fixo 
ou em ativos incorpóreos das empresas, em 
prol da produção de bens e serviços, 
contribuindo assim para a formação bruta 
de capital e a sustentabilidade social. Para 
as empresas que não sejam PME, os 
investimentos produtivos só devem ser 
apoiados se forem necessários para atenuar 
as perdas de postos de trabalho resultantes 
da transição, através da criação ou proteção 
de um número significativo de postos de 
trabalho, e não culminarem em 
deslocalizações. Os investimentos em 
instalações industriais existentes, incluindo 
as abrangidas pelo regime de comércio de 
licenças de emissão da União, devem ser 
autorizados se contribuírem para a 
transição para uma economia com impacto 
neutro no clima até 2050, se forem 
substancialmente inferiores aos critérios de 
referência estabelecidos para a atribuição 
de licenças a título gratuito ao abrigo da 
Diretiva 2003/87/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho14 e se tiverem 
como resultado a proteção de um número 
significativo de postos de trabalho dignos e 
sustentáveis. Qualquer investimento deste 
tipo deve ser devidamente justificado no 
plano territorial de transição justa 
relevante. A fim de proteger a integridade 
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o apoio às empresas deve respeitar as 
regras da União em matéria de auxílios 
estatais estabelecidas nos artigos 107.º 
e 108.º do TFUE sem esquecer, em 
especial, que o apoio aos investimentos 
produtivos realizados por empresas que 
não sejam PME deve ser limitado a 
empresas localizadas em zonas designadas 
como regiões assistidas para efeitos do 
artigo 107.º, n.º 3, alíneas a) e c), do TFUE.

do mercado interno e a política de coesão, 
o apoio às empresas deve respeitar as 
regras da União em matéria de auxílios 
estatais estabelecidas nos artigos 107.º 
e 108.º do TFUE sem esquecer, em 
especial, que o apoio aos investimentos 
produtivos realizados por empresas que 
não sejam PME deve ser limitado a 
empresas localizadas em zonas designadas 
como regiões assistidas para efeitos do 
artigo 107.º, n.º 3, alíneas a) e c), do TFUE.

__________________ __________________
14 Diretiva 2003/87/CE do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 13 de outubro de 2003, relativa à 
criação de um regime de comércio de licenças de 
emissão de gases com efeito de estufa na 
Comunidade e que altera a Diretiva 96/61/CE do 
Conselho, JO L 275 de 25.10.2003, p. 32.

14 Diretiva 2003/87/CE do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 13 de outubro de 2003, relativa à 
criação de um regime de comércio de licenças de 
emissão de gases com efeito de estufa na 
Comunidade e que altera a Diretiva 96/61/CE do 
Conselho, JO L 275 de 25.10.2003, p. 32.

Or. en

Alteração 199
Atidzhe Alieva-Veli, Irena Joveva, Dragoș Pîslaru, Monica Semedo, Abir Al-Sahlani, 
Jordi Cañas, Radka Maxová, Yana Toom

Proposta de regulamento
Considerando 12

Texto da Comissão Alteração

12. Com vista a reforçar a 
diversificação económica dos territórios 
afetados pela transição, o FTJ deve ainda 
prestar apoio ao investimento produtivo 
nas PME. Por investimento produtivo 
entende-se o investimento em capital fixo 
ou em ativos incorpóreos das empresas, em 
prol da produção de bens e serviços, 
contribuindo assim para a formação bruta 
de capital e o emprego. Para as empresas 
que não sejam PME, os investimentos 
produtivos só devem ser apoiados se forem 
necessários para atenuar as perdas de 
postos de trabalho resultantes da transição, 
através da criação ou proteção de um 
número significativo de postos de trabalho, 
e não culminarem em deslocalizações. Os 

12. Com vista a reforçar a 
diversificação económica, a modernização 
e a reconversão dos territórios afetados 
pela transição, o FTJ deve ainda prestar 
apoio ao investimento produtivo nas PME. 
Por investimento produtivo entende-se o 
investimento em capital fixo ou em ativos 
incorpóreos das empresas, em prol da 
produção de bens e serviços, contribuindo 
assim para a formação bruta de capital e o 
emprego. Para as empresas que não sejam 
PME, os investimentos produtivos só 
devem ser apoiados se forem necessários 
para atenuar as perdas de postos de 
trabalho resultantes da transição, através da 
criação ou proteção de um número 
significativo de postos de trabalho, e não 
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investimentos em instalações industriais 
existentes, incluindo as abrangidas pelo 
regime de comércio de licenças de emissão 
da União, devem ser autorizados se 
contribuírem para a transição para uma 
economia com impacto neutro no clima 
até 2050, se forem substancialmente 
inferiores aos critérios de referência 
estabelecidos para a atribuição de licenças 
a título gratuito ao abrigo da Diretiva 
2003/87/CE do Parlamento Europeu e do 
Conselho14 e se tiverem como resultado a 
proteção de um número significativo de 
postos de trabalho. Qualquer investimento 
deste tipo deve ser devidamente justificado 
no plano territorial de transição justa 
relevante. A fim de proteger a integridade 
do mercado interno e a política de coesão, 
o apoio às empresas deve respeitar as 
regras da União em matéria de auxílios 
estatais estabelecidas nos artigos 107.º 
e 108.º do TFUE sem esquecer, em 
especial, que o apoio aos investimentos 
produtivos realizados por empresas que 
não sejam PME deve ser limitado a 
empresas localizadas em zonas designadas 
como regiões assistidas para efeitos do 
artigo 107.º, n.º 3, alíneas a) e c), do TFUE.

culminarem em deslocalizações. Os 
investimentos em instalações industriais 
existentes, incluindo as abrangidas pelo 
regime de comércio de licenças de emissão 
da União, devem ser autorizados se 
contribuírem para a transição para uma 
economia com impacto neutro no clima 
até 2050, se forem substancialmente 
inferiores aos critérios de referência 
estabelecidos para a atribuição de licenças 
a título gratuito ao abrigo da Diretiva 
2003/87/CE do Parlamento Europeu e do 
Conselho14 e se tiverem como resultado a 
proteção de um número significativo de 
postos de trabalho. Qualquer investimento 
deste tipo deve ser devidamente justificado 
no plano territorial de transição justa 
relevante. A fim de proteger a integridade 
do mercado interno e a política de coesão, 
o apoio às empresas deve respeitar as 
regras da União em matéria de auxílios 
estatais estabelecidas nos artigos 107.º 
e 108.º do TFUE sem esquecer, em 
especial, que o apoio aos investimentos 
produtivos realizados por empresas que 
não sejam PME deve ser limitado a 
empresas localizadas em zonas designadas 
como regiões assistidas para efeitos do 
artigo 107.º, n.º 3, alíneas a) e c), do TFUE.

__________________ __________________
14 Diretiva 2003/87/CE do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 13 de outubro de 2003, relativa à 
criação de um regime de comércio de licenças de 
emissão de gases com efeito de estufa na 
Comunidade e que altera a Diretiva 96/61/CE do 
Conselho, JO L 275 de 25.10.2003, p. 32.

14 Diretiva 2003/87/CE do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 13 de outubro de 2003, relativa à 
criação de um regime de comércio de licenças de 
emissão de gases com efeito de estufa na 
Comunidade e que altera a Diretiva 96/61/CE do 
Conselho, JO L 275 de 25.10.2003, p. 32.

Or. en

Alteração 200
Andrea Caroppo

Proposta de regulamento
Considerando 12
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Texto da Comissão Alteração

12. Com vista a reforçar a 
diversificação económica dos territórios 
afetados pela transição, o FTJ deve ainda 
prestar apoio ao investimento produtivo 
nas PME. Por investimento produtivo 
entende-se o investimento em capital fixo 
ou em ativos incorpóreos das empresas, em 
prol da produção de bens e serviços, 
contribuindo assim para a formação bruta 
de capital e o emprego. Para as empresas 
que não sejam PME, os investimentos 
produtivos só devem ser apoiados se forem 
necessários para atenuar as perdas de 
postos de trabalho resultantes da transição, 
através da criação ou proteção de um 
número significativo de postos de 
trabalho, e não culminarem em 
deslocalizações. Os investimentos em 
instalações industriais existentes, incluindo 
as abrangidas pelo regime de comércio de 
licenças de emissão da União, devem ser 
autorizados se contribuírem para a 
transição para uma economia com 
impacto neutro no clima até 2050, se 
forem substancialmente inferiores aos 
critérios de referência estabelecidos para a 
atribuição de licenças a título gratuito ao 
abrigo da Diretiva 2003/87/CE do 
Parlamento Europeu e do Conselho14 e se 
tiverem como resultado a proteção de um 
número significativo de postos de 
trabalho. Qualquer investimento deste tipo 
deve ser devidamente justificado no plano 
territorial de transição justa relevante. A 
fim de proteger a integridade do mercado 
interno e a política de coesão, o apoio às 
empresas deve respeitar as regras da União 
em matéria de auxílios estatais 
estabelecidas nos artigos 107.º e 108.º do 
TFUE sem esquecer, em especial, que o 
apoio aos investimentos produtivos 
realizados por empresas que não sejam 
PME deve ser limitado a empresas 
localizadas em zonas designadas como 
regiões assistidas para efeitos do 

12. Com vista a reforçar a 
diversificação económica dos territórios 
afetados pela transição, o FTJ deve ainda 
prestar apoio ao investimento produtivo 
nas empresas, nomeadamente 
microempresas e PME. Por investimento 
produtivo entende-se o investimento em 
capital fixo ou em ativos incorpóreos das 
empresas, em prol da produção de bens e 
serviços, contribuindo assim para a 
formação bruta de capital e o emprego. Os 
investimentos produtivos devem ser 
apoiados, em primeiro lugar, se forem 
necessários para compensar as perdas de 
postos de trabalho resultantes da transição, 
através da criação de novos postos de 
trabalho ou proteção dos já existentes, 
desde que esses investimentos não causem 
deslocalizações ou resultem da 
deslocalização de outro Estado-Membro 
ou de outro território do mesmo 
Estado-Membro. Os investimentos em 
instalações industriais existentes 
abrangidas pelo regime de comércio de 
licenças de emissão da União, devem ser 
autorizados se contribuírem para o 
cumprimento dos critérios de referência 
estabelecidos para a atribuição de licenças 
a título gratuito ao abrigo da Diretiva 
2003/87/CE do Parlamento Europeu e do 
Conselho14 e se não resultarem na perda 
de postos de trabalho. Qualquer 
investimento deste tipo deve ser 
devidamente justificado no plano territorial 
de transição justa relevante. A fim de 
proteger a coesão social, económica e 
territorial, o apoio às empresas deve ser 
objeto de derrogação às regras da União 
em matéria de auxílios estatais 
estabelecidas nos artigos 107.º e 108.º do 
TFUE, desde que o apoio aos 
investimentos produtivos realizados por 
empresas que não sejam micro e PME seja 
limitado a empresas localizadas em zonas 
designadas como regiões assistidas para 
efeitos do artigo 107.º, n.º 3, alíneas a) e c), 
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artigo 107.º, n.º 3, alíneas a) e c), do TFUE. do TFUE.

__________________ __________________
14 Diretiva 2003/87/CE do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 13 de outubro de 2003, relativa à 
criação de um regime de comércio de licenças de 
emissão de gases com efeito de estufa na 
Comunidade e que altera a Diretiva 96/61/CE do 
Conselho, JO L 275 de 25.10.2003, p. 32.

14 Diretiva 2003/87/CE do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 13 de outubro de 2003, relativa à 
criação de um regime de comércio de licenças de 
emissão de gases com efeito de estufa na 
Comunidade e que altera a Diretiva 96/61/CE do 
Conselho, JO L 275 de 25.10.2003, p. 32.

Or. it

Alteração 201
Stelios Kympouropoulos

Proposta de regulamento
Considerando 12-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

12-A. As regras da União em matéria de 
auxílios estatais devem ser aplicadas de 
forma flexível nas regiões elegíveis em 
transição, a fim de apoiar os 
investimentos ecológicos e inovadores. Ao 
fazê-lo, devem ser tidos em conta os 
problemas decorrentes das mudanças 
estruturais nas regiões elegíveis, a fim de 
assegurar que essas regiões disponham de 
flexibilidade suficiente para realizarem os 
seus projetos de uma forma sustentável do 
ponto de vista social e económico.

Or. en

Alteração 202
Stelios Kympouropoulos

Proposta de regulamento
Considerando 12-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

12-B. As zonas mais afetadas pela 
transição devem ter a oportunidade de 
abordar ativamente, o mais rapidamente 
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possível, as mudanças estruturais que lhes 
estão associadas. Por conseguinte, as 
regras da União aplicáveis em matéria de 
auxílios estatais devem assegurar que a 
ajuda necessária seja admissível, 
independentemente do estatuto das 
regiões assistidas.

Or. en

Alteração 203
Cindy Franssen, Dennis Radtke, Tomáš Zdechovský, Romana Tomc

Proposta de regulamento
Considerando 13

Texto da Comissão Alteração

13. A fim de proporcionar flexibilidade 
para a programação dos recursos do FTJ no 
âmbito do objetivo de Investimento no 
Emprego e no Crescimento, deverá ser 
possível preparar um programa FTJ 
autónomo ou programar os recursos do 
FTJ para uma ou mais prioridades 
específicas no âmbito de um programa 
apoiado pelo Fundo Europeu de 
Desenvolvimento Regional (FEDER), 
pelo Fundo Social Europeu Mais (FSE+) 
ou pelo Fundo de Coesão. Em 
conformidade com o artigo 21.º-A do 
Regulamento (UE) [novo RDC], os 
recursos do FTJ devem ser reforçados 
com financiamento complementar do 
FEDER e do FSE+. Os montantes 
transferidos do FEDER e do FSE+ devem 
ser coerentes com o tipo de operações 
previstas nos planos territoriais de 
transição justa.

13. A fim de proporcionar flexibilidade 
para a programação dos recursos do FTJ no 
âmbito do objetivo de Investimento no 
Emprego e no Crescimento, deverá ser 
possível preparar um programa FTJ 
autónomo. Deve ser excluída a 
transferência de dinheiro do FEDER e do 
FSE+ para os recursos do FTJ.

Or. en

Alteração 204
Ádám Kósa, Andrea Bocskor
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Proposta de regulamento
Considerando 13

Texto da Comissão Alteração

13. A fim de proporcionar flexibilidade 
para a programação dos recursos do FTJ no 
âmbito do objetivo de Investimento no 
Emprego e no Crescimento, deverá ser 
possível preparar um programa FTJ 
autónomo ou programar os recursos do FTJ 
para uma ou mais prioridades específicas 
no âmbito de um programa apoiado pelo 
Fundo Europeu de Desenvolvimento 
Regional (FEDER), pelo Fundo Social 
Europeu Mais (FSE+) ou pelo Fundo de 
Coesão. Em conformidade com o 
artigo 21.º-A do Regulamento (UE) [novo 
RDC], os recursos do FTJ devem ser 
reforçados com financiamento 
complementar do FEDER e do FSE+. Os 
montantes transferidos do FEDER e do 
FSE+ devem ser coerentes com o tipo de 
operações previstas nos planos territoriais 
de transição justa.

13. A fim de proporcionar flexibilidade 
para a programação dos recursos do FTJ no 
âmbito do objetivo de Investimento no 
Emprego e no Crescimento, deverá ser 
possível preparar um programa FTJ 
autónomo ou programar os recursos do FTJ 
para uma ou mais prioridades específicas 
no âmbito de um programa apoiado pelo 
Fundo Europeu de Desenvolvimento 
Regional (FEDER), pelo Fundo Social 
Europeu Mais (FSE+) ou pelo Fundo de 
Coesão.

Or. en

Justificação

Embora seja necessário assegurar o mais elevado grau de complementaridade entre os 
fundos da UE, o acesso ao FTJ não deve depender do «alinhamento» de outros fundos de 
coesão para não antecipar a utilização e a afetação desses fundos. Ao solicitar o alinhamento 
das dotações do FTJ com os fundos de coesão, impõe-se uma condição suplementar aos 
Estados-Membros, criando assim um encargo adicional.

Alteração 205
Dragoș Pîslaru, Cristian Ghinea, Jordi Cañas, Radka Maxová, Monica Semedo, Samira 
Rafaela

Proposta de regulamento
Considerando 13

Texto da Comissão Alteração

13. A fim de proporcionar flexibilidade 
para a programação dos recursos do FTJ no 

13. A fim de proporcionar flexibilidade 
para a programação dos recursos do FTJ no 
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âmbito do objetivo de Investimento no 
Emprego e no Crescimento, deverá ser 
possível preparar um programa FTJ 
autónomo ou programar os recursos do FTJ 
para uma ou mais prioridades específicas 
no âmbito de um programa apoiado pelo 
Fundo Europeu de Desenvolvimento 
Regional (FEDER), pelo Fundo Social 
Europeu Mais (FSE+) ou pelo Fundo de 
Coesão. Em conformidade com o 
artigo 21.º-A do Regulamento (UE) [novo 
RDC], os recursos do FTJ devem ser 
reforçados com financiamento 
complementar do FEDER e do FSE+. Os 
montantes transferidos do FEDER e do 
FSE+ devem ser coerentes com o tipo de 
operações previstas nos planos territoriais 
de transição justa.

âmbito do objetivo de Investimento no 
Emprego e no Crescimento, deverá ser 
possível preparar um programa FTJ 
autónomo ou programar os recursos do FTJ 
para uma ou mais prioridades específicas 
no âmbito de um programa apoiado pelo 
Fundo Europeu de Desenvolvimento 
Regional (FEDER), pelo Fundo Social 
Europeu Mais (FSE+) ou pelo Fundo de 
Coesão.

Or. en

Alteração 206
Anne Sander

Proposta de regulamento
Considerando 13

Texto da Comissão Alteração

13. A fim de proporcionar flexibilidade 
para a programação dos recursos do FTJ no 
âmbito do objetivo de Investimento no 
Emprego e no Crescimento, deverá ser 
possível preparar um programa FTJ 
autónomo ou programar os recursos do FTJ 
para uma ou mais prioridades específicas 
no âmbito de um programa apoiado pelo 
Fundo Europeu de Desenvolvimento 
Regional (FEDER), pelo Fundo Social 
Europeu Mais (FSE+) ou pelo Fundo de 
Coesão. Em conformidade com o 
artigo 21.º-A do Regulamento (UE) [novo 
RDC], os recursos do FTJ devem ser 
reforçados com financiamento 
complementar do FEDER e do FSE+. Os 
montantes transferidos do FEDER e do 
FSE+ devem ser coerentes com o tipo de 

13. A fim de proporcionar flexibilidade 
para a programação dos recursos do FTJ no 
âmbito do objetivo de Investimento no 
Emprego e no Crescimento, deverá ser 
possível preparar um programa FTJ 
autónomo ou programar os recursos do FTJ 
para uma ou mais prioridades específicas 
no âmbito de um programa apoiado pelo 
Fundo Europeu de Desenvolvimento 
Regional (FEDER), pelo Fundo Social 
Europeu Mais (FSE+) ou pelo Fundo de 
Coesão. Em conformidade com o 
artigo 21.º-A do Regulamento (UE) [novo 
RDC], os recursos do FTJ devem ser 
reforçados com financiamento 
complementar do FEDER e do FSE+. Os 
montantes transferidos do FEDER e do 
FSE+ devem ser coerentes com o tipo de 
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operações previstas nos planos territoriais 
de transição justa.

operações previstas nos planos territoriais 
de transição justa. Em conformidade com 
este objetivo de simplificação, a execução 
do FTJ não deve dar origem a encargos 
administrativos excessivos.

Or. fr

Alteração 207
Manuel Pizarro, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Milan Brglez, Evelyn Regner, 
Marc Angel, Elisabetta Gualmini, Brando Benifei, Pierfrancesco Majorino, Gabriele 
Bischoff, Estrella Durá Ferrandis, Pierre Larrouturou, Klára Dobrev, Agnes Jongerius

Proposta de regulamento
Considerando 13

Texto da Comissão Alteração

13. A fim de proporcionar flexibilidade 
para a programação dos recursos do FTJ no 
âmbito do objetivo de Investimento no 
Emprego e no Crescimento, deverá ser 
possível preparar um programa FTJ 
autónomo ou programar os recursos do 
FTJ para uma ou mais prioridades 
específicas no âmbito de um programa 
apoiado pelo Fundo Europeu de 
Desenvolvimento Regional (FEDER), 
pelo Fundo Social Europeu Mais (FSE+) 
ou pelo Fundo de Coesão. Em 
conformidade com o artigo 21.º-A do 
Regulamento (UE) [novo RDC], os 
recursos do FTJ devem ser reforçados com 
financiamento complementar do FEDER e 
do FSE+. Os montantes transferidos do 
FEDER e do FSE+ devem ser coerentes 
com o tipo de operações previstas nos 
planos territoriais de transição justa.

13. A fim de proporcionar flexibilidade 
para a programação dos recursos do FTJ no 
âmbito do objetivo de Investimento no 
Emprego e no Crescimento, deverá ser 
necessário preparar um programa FTJ 
autónomo. Em conformidade com o 
artigo 21.º-A do Regulamento (UE) [novo 
RDC], os recursos do FTJ devem ser 
reforçados com financiamento 
complementar do FEDER e do FSE+, que 
deverão ser dotados de recursos 
adicionais para o efeito. Os montantes 
transferidos do FEDER e do FSE+ devem 
ser coerentes com o tipo de operações 
previstas nos planos territoriais de 
transição justa.

Or. en

Alteração 208
Sandra Pereira
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Proposta de regulamento
Considerando 13

Texto da Comissão Alteração

13. A fim de proporcionar flexibilidade 
para a programação dos recursos do FTJ no 
âmbito do objetivo de Investimento no 
Emprego e no Crescimento, deverá ser 
possível preparar um programa FTJ 
autónomo ou programar os recursos do FTJ 
para uma ou mais prioridades específicas 
no âmbito de um programa apoiado pelo 
Fundo Europeu de Desenvolvimento 
Regional (FEDER), pelo Fundo Social 
Europeu Mais (FSE+) ou pelo Fundo de 
Coesão. Em conformidade com o 
artigo 21.º-A do Regulamento (UE) [novo 
RDC], os recursos do FTJ devem ser 
reforçados com financiamento 
complementar do FEDER e do FSE+. Os 
montantes transferidos do FEDER e do 
FSE+ devem ser coerentes com o tipo de 
operações previstas nos planos territoriais 
de transição justa.

13. A fim de proporcionar flexibilidade 
para a programação dos recursos do FTJ no 
âmbito do objetivo de Investimento no 
Emprego e no Crescimento, deverá ser 
possível propor um programa FTJ 
autónomo ou programar os recursos do FTJ 
para uma ou mais prioridades específicas 
no âmbito de um programa apoiado pelo 
Fundo Europeu de Desenvolvimento 
Regional (FEDER), pelo Fundo Social 
Europeu Mais (FSE+) ou pelo Fundo de 
Coesão. Em conformidade com o 
artigo 21.º-A do Regulamento (UE) [novo 
RDC], os recursos do FTJ devem ser 
reforçados com financiamento 
complementar do FEDER e do FSE+.

Or. pt

Alteração 209
Elisabetta Gualmini, Brando Benifei, Pierfrancesco Majorino

Proposta de regulamento
Considerando 13

Texto da Comissão Alteração

13. A fim de proporcionar flexibilidade 
para a programação dos recursos do FTJ no 
âmbito do objetivo de Investimento no 
Emprego e no Crescimento, deverá ser 
possível preparar um programa FTJ 
autónomo ou programar os recursos do FTJ 
para uma ou mais prioridades específicas 
no âmbito de um programa apoiado pelo 
Fundo Europeu de Desenvolvimento 
Regional (FEDER), pelo Fundo Social 
Europeu Mais (FSE+) ou pelo Fundo de 
Coesão. Em conformidade com o 
artigo 21.º-A do Regulamento (UE) [novo 

13. A fim de proporcionar flexibilidade 
para a programação dos recursos do FTJ no 
âmbito do objetivo de Investimento no 
Emprego e no Crescimento, deverá ser 
possível preparar um programa FTJ 
autónomo ou programar os recursos do FTJ 
para uma ou mais prioridades específicas 
no âmbito de um programa apoiado pelo 
Fundo Europeu de Desenvolvimento 
Regional (FEDER), pelo Fundo Social 
Europeu Mais (FSE+) ou pelo Fundo de 
Coesão com recursos adicionais. Em 
conformidade com o artigo 21.º-A do 
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RDC], os recursos do FTJ devem ser 
reforçados com financiamento 
complementar do FEDER e do FSE+. Os 
montantes transferidos do FEDER e do 
FSE+ devem ser coerentes com o tipo de 
operações previstas nos planos territoriais 
de transição justa.

Regulamento (UE) [novo RDC], os 
recursos do FTJ devem ser reforçados com 
financiamento complementar do FEDER e 
do FSE+, que deverão ser dotados de 
recursos adicionais para o efeito. Os 
montantes transferidos do FEDER e do 
FSE+ devem ser coerentes com o tipo de 
operações previstas nos planos territoriais 
de transição justa.

Or. en

Alteração 210
Jeroen Lenaers

Proposta de regulamento
Considerando 13

Texto da Comissão Alteração

13. A fim de proporcionar flexibilidade 
para a programação dos recursos do FTJ no 
âmbito do objetivo de Investimento no 
Emprego e no Crescimento, deverá ser 
possível preparar um programa FTJ 
autónomo ou programar os recursos do FTJ 
para uma ou mais prioridades específicas 
no âmbito de um programa apoiado pelo 
Fundo Europeu de Desenvolvimento 
Regional (FEDER), pelo Fundo Social 
Europeu Mais (FSE+) ou pelo Fundo de 
Coesão. Em conformidade com o 
artigo 21.º-A do Regulamento (UE) [novo 
RDC], os recursos do FTJ devem ser 
reforçados com financiamento 
complementar do FEDER e do FSE+. Os 
montantes transferidos do FEDER e do 
FSE+ devem ser coerentes com o tipo de 
operações previstas nos planos territoriais 
de transição justa.

13. A fim de proporcionar flexibilidade 
para a programação dos recursos do FTJ no 
âmbito do objetivo de Investimento no 
Emprego e no Crescimento, deverá ser 
possível preparar um programa FTJ 
autónomo ou programar os recursos do FTJ 
para uma ou mais prioridades específicas 
no âmbito de um programa apoiado pelo 
Fundo Europeu de Desenvolvimento 
Regional (FEDER), pelo Fundo Social 
Europeu Mais (FSE+) ou pelo Fundo de 
Coesão. Em conformidade com o 
artigo 21.º-A do Regulamento (UE) [novo 
RDC], os recursos do FTJ devem ser 
reforçados com financiamento 
complementar do FEDER e do FSE+. Os 
montantes transferidos do FEDER e do 
FSE+ devem manter os objetivos originais 
e ser coerentes com o tipo de operações 
previstas nos planos territoriais de 
transição justa.

Or. en
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Alteração 211
Krzysztof Hetman, Jarosław Duda

Proposta de regulamento
Considerando 13

Texto da Comissão Alteração

13. A fim de proporcionar flexibilidade 
para a programação dos recursos do FTJ no 
âmbito do objetivo de Investimento no 
Emprego e no Crescimento, deverá ser 
possível preparar um programa FTJ 
autónomo ou programar os recursos do FTJ 
para uma ou mais prioridades específicas 
no âmbito de um programa apoiado pelo 
Fundo Europeu de Desenvolvimento 
Regional (FEDER), pelo Fundo Social 
Europeu Mais (FSE+) ou pelo Fundo de 
Coesão. Em conformidade com o 
artigo 21.º-A do Regulamento (UE) [novo 
RDC], os recursos do FTJ devem ser 
reforçados com financiamento 
complementar do FEDER e do FSE+. Os 
montantes transferidos do FEDER e do 
FSE+ devem ser coerentes com o tipo de 
operações previstas nos planos territoriais 
de transição justa.

13. A fim de proporcionar flexibilidade 
para a programação dos recursos do FTJ no 
âmbito do objetivo de Investimento no 
Emprego e no Crescimento, deverá ser 
possível preparar um programa FTJ 
autónomo ou programar os recursos do FTJ 
para uma ou mais prioridades específicas 
no âmbito de um programa apoiado pelo 
Fundo Europeu de Desenvolvimento 
Regional (FEDER), pelo Fundo Social 
Europeu Mais (FSE+) ou pelo Fundo de 
Coesão. Em conformidade com o 
artigo 21.º-A do Regulamento (UE) [novo 
RDC], os recursos do FTJ podem ser 
reforçados com financiamento 
complementar do FEDER e do FSE+. 
Essas intervenções voluntárias do FEDER 
e do FSE+, notificadas à Comissão, devem 
ser coerentes com o tipo de operações 
previstas nos planos territoriais de 
transição justa.

Or. en

Alteração 212
Beata Szydło, Elżbieta Rafalska, Anna Zalewska

Proposta de regulamento
Considerando 13

Texto da Comissão Alteração

13. A fim de proporcionar flexibilidade 
para a programação dos recursos do FTJ no 
âmbito do objetivo de Investimento no 
Emprego e no Crescimento, deverá ser 
possível preparar um programa FTJ 
autónomo ou programar os recursos do FTJ 
para uma ou mais prioridades específicas 

13. A fim de proporcionar flexibilidade 
para a programação dos recursos do FTJ no 
âmbito do objetivo de Investimento no 
Emprego e no Crescimento, deverá ser 
possível preparar um programa FTJ 
autónomo ou programar os recursos do FTJ 
para uma ou mais prioridades específicas 
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no âmbito de um programa apoiado pelo 
Fundo Europeu de Desenvolvimento 
Regional (FEDER), pelo Fundo Social 
Europeu Mais (FSE+) ou pelo Fundo de 
Coesão. Em conformidade com o 
artigo 21.º-A do Regulamento (UE) [novo 
RDC], os recursos do FTJ devem ser 
reforçados com financiamento 
complementar do FEDER e do FSE+. Os 
montantes transferidos do FEDER e do 
FSE+ devem ser coerentes com o tipo de 
operações previstas nos planos territoriais 
de transição justa.

no âmbito de um programa apoiado pelo 
Fundo Europeu de Desenvolvimento 
Regional (FEDER), pelo Fundo Social 
Europeu Mais (FSE+) ou pelo Fundo de 
Coesão. Em conformidade com o 
artigo 21.º-A do Regulamento (UE) [novo 
RDC], os recursos do FTJ podem ser 
reforçados, numa base voluntária, com 
financiamento complementar do FEDER e 
do FSE+. Os montantes transferidos do 
FEDER e do FSE+ devem ser coerentes 
com o tipo de operações previstas nos 
planos territoriais de transição justa.

Or. en

Alteração 213
Margarita de la Pisa Carrión

Proposta de regulamento
Considerando 13

Texto da Comissão Alteração

13. A fim de proporcionar flexibilidade 
para a programação dos recursos do FTJ no 
âmbito do objetivo de Investimento no 
Emprego e no Crescimento, deverá ser 
possível preparar um programa FTJ 
autónomo ou programar os recursos do FTJ 
para uma ou mais prioridades específicas 
no âmbito de um programa apoiado pelo 
Fundo Europeu de Desenvolvimento 
Regional (FEDER), pelo Fundo Social 
Europeu Mais (FSE+) ou pelo Fundo de 
Coesão. Em conformidade com o 
artigo 21.º-A do Regulamento (UE) [novo 
RDC], os recursos do FTJ devem ser 
reforçados com financiamento 
complementar do FEDER e do FSE+. Os 
montantes transferidos do FEDER e do 
FSE+ devem ser coerentes com o tipo de 
operações previstas nos planos territoriais 
de transição justa.

13. A fim de proporcionar flexibilidade 
para a programação dos recursos do FTJ no 
âmbito do objetivo de Investimento no 
Emprego e no Crescimento, deverá ser 
possível preparar um programa FTJ 
autónomo ou programar os recursos do FTJ 
para uma ou mais prioridades específicas 
no âmbito de um programa apoiado pelo 
Fundo Europeu de Desenvolvimento 
Regional (FEDER), pelo Fundo Social 
Europeu Mais (FSE+) ou pelo Fundo de 
Coesão. Em conformidade com o 
artigo 21.º-A do Regulamento (UE) [novo 
RDC], os recursos do FTJ podem ser 
reforçados com financiamento 
complementar do FEDER e do FSE+. Os 
montantes transferidos do FEDER e do 
FSE+ devem ser coerentes com o tipo de 
operações previstas nos planos territoriais 
de transição justa.

Or. es
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Alteração 214
Andrea Caroppo

Proposta de regulamento
Considerando 13

Texto da Comissão Alteração

13. A fim de proporcionar flexibilidade 
para a programação dos recursos do FTJ no 
âmbito do objetivo de Investimento no 
Emprego e no Crescimento, deverá ser 
possível preparar um programa FTJ 
autónomo ou programar os recursos do FTJ 
para uma ou mais prioridades específicas 
no âmbito de um programa apoiado pelo 
Fundo Europeu de Desenvolvimento 
Regional (FEDER), pelo Fundo Social 
Europeu Mais (FSE+) ou pelo Fundo de 
Coesão. Em conformidade com o 
artigo 21.º-A do Regulamento (UE) [novo 
RDC], os recursos do FTJ devem ser 
reforçados com financiamento 
complementar do FEDER e do FSE+. Os 
montantes transferidos do FEDER e do 
FSE+ devem ser coerentes com o tipo de 
operações previstas nos planos territoriais 
de transição justa.

13. A fim de proporcionar flexibilidade 
para a programação dos recursos do FTJ no 
âmbito do objetivo de Investimento no 
Emprego e no Crescimento, deverá ser 
possível preparar um programa FTJ 
autónomo ou programar os recursos do FTJ 
para uma ou mais prioridades específicas 
no âmbito de um programa apoiado pelo 
Fundo Europeu de Desenvolvimento 
Regional (FEDER), pelo Fundo Social 
Europeu Mais (FSE+) ou pelo Fundo de 
Coesão. Em conformidade com o 
artigo 21.º-A do Regulamento (UE) [novo 
RDC], os recursos do FTJ podem ser 
reforçados com financiamento 
complementar do FEDER e do FSE+. Os 
montantes transferidos do FEDER e do 
FSE+ devem ser coerentes com o tipo de 
operações previstas nos planos territoriais 
de transição justa.

Or. it

Alteração 215
Radan Kanev

Proposta de regulamento
Considerando 14

Texto da Comissão Alteração

14. O apoio prestado pelo FTJ deve ser 
condicionado à implementação efetiva de 
um processo de transição num território 
específico, a fim de alcançar uma 
economia com impacto neutro no clima. 
Para tal, os Estados-Membros devem 
preparar, em cooperação com as partes 
interessadas pertinentes e com o apoio da 

14. O apoio prestado pelo FTJ deve ser 
condicionado à implementação efetiva e 
mensurável de um processo de transição 
num território específico, a fim de alcançar 
uma economia com impacto neutro no 
clima. Para tal, as regiões beneficiárias 
dos Estados-Membros devem preparar, em 
conjunto com as partes interessadas 
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Comissão, planos territoriais de transição 
justa, pormenorizando o processo de 
transição, em consonância com os seus 
planos nacionais em matéria de energia e 
clima. Com esse objetivo, a Comissão deve 
criar uma Plataforma para uma Transição 
Justa, assente na plataforma existente para 
as regiões carboníferas em transição, a fim 
de permitir intercâmbios bilaterais e 
multilaterais de experiências sobre os 
ensinamentos colhidos e as melhores 
práticas em todos os setores afetados.

pertinentes, incluindo as empresas locais, 
em especial as PME e os subcontratantes 
de grandes instalações energéticas, a 
sociedade civil e as comunidades locais 
em causa, e com o apoio da Comissão, 
planos territoriais de transição justa, 
pormenorizando o processo de transição, 
nomeadamente com medidas de criação 
de emprego e investimentos em 
infraestruturas sociais locais, em 
consonância com, pelo menos, a ambição 
dos seus planos nacionais em matéria de 
energia e clima, com os Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável das Nações 
Unidas e com o Pilar Europeu dos 
Direitos Sociais. Com esse objetivo, a 
Comissão deve criar uma Plataforma para 
uma Transição Justa, assente na plataforma 
existente para as regiões carboníferas em 
transição, a fim de permitir intercâmbios 
bilaterais e multilaterais de experiências 
sobre os ensinamentos colhidos e as 
melhores práticas adotadas por todos os 
intervenientes e todos os setores em causa. 
A plataforma existente deve ser 
plenamente utilizada para divulgar as 
melhores práticas durante a fase de 
planeamento. 

Or. en

Alteração 216
Anne Sander

Proposta de regulamento
Considerando 14

Texto da Comissão Alteração

14. O apoio prestado pelo FTJ deve ser 
condicionado à implementação efetiva de 
um processo de transição num território 
específico, a fim de alcançar uma 
economia com impacto neutro no clima. 
Para tal, os Estados-Membros devem 
preparar, em cooperação com as partes 
interessadas pertinentes e com o apoio da 

14. O apoio prestado pelo FTJ deve ser 
condicionado à implementação efetiva de 
um processo de transição num território 
específico, a fim de alcançar uma 
economia com impacto neutro no clima. 
Para tal, os Estados-Membros devem 
preparar, em cooperação com as partes 
interessadas pertinentes, nomeadamente os 
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Comissão, planos territoriais de transição 
justa, pormenorizando o processo de 
transição, em consonância com os seus 
planos nacionais em matéria de energia e 
clima. Com esse objetivo, a Comissão deve 
criar uma Plataforma para uma Transição 
Justa, assente na plataforma existente para 
as regiões carboníferas em transição, a fim 
de permitir intercâmbios bilaterais e 
multilaterais de experiências sobre os 
ensinamentos colhidos e as melhores 
práticas em todos os setores afetados.

intervenientes locais regionais, e com o 
apoio da Comissão, planos territoriais de 
transição justa, pormenorizando o processo 
de transição, incluindo o impacto 
socioeconómico e as medidas de apoio ao 
emprego, em consonância com os seus 
planos nacionais em matéria de energia e 
clima. Com esse objetivo, a Comissão deve 
criar uma Plataforma para uma Transição 
Justa, assente na plataforma existente para 
as regiões carboníferas em transição, a fim 
de permitir intercâmbios bilaterais e 
multilaterais de experiências sobre os 
ensinamentos colhidos e as melhores 
práticas em todos os setores afetados, 
proporcionando-lhes assim uma transição 
tão inclusiva e justa quanto possível. A 
preparação dos referidos planos 
territoriais de transição justa deve ser 
levada a cabo no quadro de uma 
abordagem holística que tenha em conta 
as repercussões sobre os núcleos 
territoriais vizinhos, incluindo 
além-fronteiras.

Or. fr

Alteração 217
Manuel Pizarro, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Milan Brglez, Evelyn Regner, 
Marc Angel, Elisabetta Gualmini, Brando Benifei, Pierfrancesco Majorino, Gabriele 
Bischoff, Estrella Durá Ferrandis, Pierre Larrouturou, Klára Dobrev, Agnes Jongerius

Proposta de regulamento
Considerando 14

Texto da Comissão Alteração

14. O apoio prestado pelo FTJ deve ser 
condicionado à implementação efetiva de 
um processo de transição num território 
específico, a fim de alcançar uma 
economia com impacto neutro no clima. 
Para tal, os Estados-Membros devem 
preparar, em cooperação com as partes 
interessadas pertinentes e com o apoio da 
Comissão, planos territoriais de transição 
justa, pormenorizando o processo de 

14. O apoio prestado pelo FTJ deve ser 
condicionado à implementação efetiva e 
mensurável de um processo de transição 
num território específico, a fim de alcançar 
uma economia com impacto neutro no 
clima até 2050. Para tal, os 
Estados-Membros devem preparar, em 
conjunto com as partes interessadas 
pertinentes, incluindo os parceiros sociais, 
a sociedade civil e os intervenientes locais, 
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transição, em consonância com os seus 
planos nacionais em matéria de energia e 
clima. Com esse objetivo, a Comissão deve 
criar uma Plataforma para uma Transição 
Justa, assente na plataforma existente para 
as regiões carboníferas em transição, a fim 
de permitir intercâmbios bilaterais e 
multilaterais de experiências sobre os 
ensinamentos colhidos e as melhores 
práticas em todos os setores afetados.

e com o apoio da Comissão, planos 
territoriais de transição justa, 
pormenorizando o processo de transição, 
nomeadamente com medidas de criação 
de emprego, de melhoria de competências 
e de requalificação e de investimento em 
infraestruturas sociais e públicas locais, 
em consonância com os seus planos 
nacionais em matéria de energia e clima, 
com os Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável das Nações Unidas e com o 
Pilar Europeu dos Direitos Sociais. Com 
esse objetivo, a Comissão deve criar uma 
Plataforma para uma Transição Justa, 
assente na plataforma existente para as 
regiões carboníferas em transição, a fim de 
permitir intercâmbios bilaterais e 
multilaterais de experiências sobre os 
ensinamentos colhidos e as melhores 
práticas em todos os setores afetados.

Or. en

Alteração 218
Dragoș Pîslaru, Cristian Ghinea, Monica Semedo, Samira Rafaela

Proposta de regulamento
Considerando 14

Texto da Comissão Alteração

14. O apoio prestado pelo FTJ deve ser 
condicionado à implementação efetiva de 
um processo de transição num território 
específico, a fim de alcançar uma 
economia com impacto neutro no clima. 
Para tal, os Estados-Membros devem 
preparar, em cooperação com as partes 
interessadas pertinentes e com o apoio da 
Comissão, planos territoriais de transição 
justa, pormenorizando o processo de 
transição, em consonância com os seus 
planos nacionais em matéria de energia e 
clima. Com esse objetivo, a Comissão deve 
criar uma Plataforma para uma Transição 
Justa, assente na plataforma existente para 
as regiões carboníferas em transição, a fim 

14. O apoio prestado pelo FTJ deve ser 
condicionado à necessidade efetiva de 
apoio externo na transição ecológica e à 
atual dependência de ciclos de negócios 
insustentáveis e à prestação do apoio 
necessário para as autoridades locais 
iniciarem a implementação efetiva de um 
processo de transição num território 
específico, a fim de alcançar uma 
economia com impacto neutro no clima. 
Para tal, os Estados-Membros devem 
preparar, em cooperação com as partes 
interessadas pertinentes e com o apoio da 
Comissão, planos territoriais de transição 
justa, pormenorizando o processo de 
transição, em consonância com os seus 
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de permitir intercâmbios bilaterais e 
multilaterais de experiências sobre os 
ensinamentos colhidos e as melhores 
práticas em todos os setores afetados.

planos nacionais em matéria de energia e 
clima. Com esse objetivo, a Comissão deve 
criar uma Plataforma para uma Transição 
Justa, assente na plataforma existente para 
as regiões carboníferas em transição, a fim 
de permitir intercâmbios bilaterais e 
multilaterais de experiências sobre os 
ensinamentos colhidos e as melhores 
práticas em todos os setores afetados.

Or. en

Alteração 219
Krzysztof Hetman, Jarosław Duda

Proposta de regulamento
Considerando 14

Texto da Comissão Alteração

14. O apoio prestado pelo FTJ deve ser 
condicionado à implementação efetiva de 
um processo de transição num território 
específico, a fim de alcançar uma 
economia com impacto neutro no clima. 
Para tal, os Estados-Membros devem 
preparar, em cooperação com as partes 
interessadas pertinentes e com o apoio da 
Comissão, planos territoriais de transição 
justa, pormenorizando o processo de 
transição, em consonância com os seus 
planos nacionais em matéria de energia e 
clima. Com esse objetivo, a Comissão deve 
criar uma Plataforma para uma Transição 
Justa, assente na plataforma existente para 
as regiões carboníferas em transição, a fim 
de permitir intercâmbios bilaterais e 
multilaterais de experiências sobre os 
ensinamentos colhidos e as melhores 
práticas em todos os setores afetados.

14. O apoio prestado pelo FTJ deve ser 
condicionado à preparação, lançamento e 
implementação efetiva de um processo de 
transição num território específico, a fim 
de alcançar uma economia com impacto 
neutro no clima. Para tal, os 
Estados-Membros devem preparar, em 
estreita cooperação com as partes 
interessadas pertinentes, nomeadamente 
com as autoridades locais e regionais, de 
acordo com o princípio da parceria, e com 
o apoio da Comissão, planos territoriais de 
transição justa, pormenorizando o processo 
de transição, em consonância com os seus 
planos nacionais em matéria de energia e 
clima. Com esse objetivo, a Comissão deve 
criar uma Plataforma para uma Transição 
Justa, assente na plataforma existente para 
as regiões carboníferas em transição, a fim 
de permitir intercâmbios bilaterais e 
multilaterais de experiências sobre os 
ensinamentos colhidos e as melhores 
práticas em todos os setores afetados.

Or. en
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Alteração 220
Stelios Kympouropoulos

Proposta de regulamento
Considerando 14

Texto da Comissão Alteração

14. O apoio prestado pelo FTJ deve ser 
condicionado à implementação efetiva de 
um processo de transição num território 
específico, a fim de alcançar uma 
economia com impacto neutro no clima. 
Para tal, os Estados-Membros devem 
preparar, em cooperação com as partes 
interessadas pertinentes e com o apoio da 
Comissão, planos territoriais de transição 
justa, pormenorizando o processo de 
transição, em consonância com os seus 
planos nacionais em matéria de energia e 
clima. Com esse objetivo, a Comissão deve 
criar uma Plataforma para uma Transição 
Justa, assente na plataforma existente para 
as regiões carboníferas em transição, a fim 
de permitir intercâmbios bilaterais e 
multilaterais de experiências sobre os 
ensinamentos colhidos e as melhores 
práticas em todos os setores afetados.

14. O apoio prestado pelo FTJ deve ser 
condicionado à implementação efetiva de 
um processo de transição num território 
específico, a fim de alcançar uma 
economia com impacto neutro no clima. 
Para tal, os Estados-Membros devem 
preparar, em cooperação com as partes 
interessadas pertinentes e com o apoio da 
Comissão, planos territoriais de transição 
justa, pormenorizando o processo de 
transição, em consonância com os seus 
planos nacionais em matéria de energia e 
clima. Com esse objetivo, a Comissão deve 
criar uma Plataforma para uma Transição 
Justa, assente na plataforma existente para 
as regiões carboníferas em transição, a fim 
de permitir intercâmbios bilaterais e 
multilaterais de experiências sobre os 
ensinamentos colhidos e as melhores 
práticas em todos os setores afetados, a 
qual, após a bem-sucedida transição 
regional, será fundida com as 
Comunidades de Conhecimento e 
Inovação do Clima.

Or. en

Alteração 221
Beata Szydło, Elżbieta Rafalska, Anna Zalewska

Proposta de regulamento
Considerando 14

Texto da Comissão Alteração

14. O apoio prestado pelo FTJ deve ser 
condicionado à implementação efetiva de 
um processo de transição num território 
específico, a fim de alcançar uma 

14. O apoio prestado pelo FTJ deve ser 
condicionado à implementação efetiva de 
um processo de transição num território 
específico, a fim de alcançar uma 
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economia com impacto neutro no clima. 
Para tal, os Estados-Membros devem 
preparar, em cooperação com as partes 
interessadas pertinentes e com o apoio da 
Comissão, planos territoriais de transição 
justa, pormenorizando o processo de 
transição, em consonância com os seus 
planos nacionais em matéria de energia e 
clima. Com esse objetivo, a Comissão deve 
criar uma Plataforma para uma Transição 
Justa, assente na plataforma existente para 
as regiões carboníferas em transição, a fim 
de permitir intercâmbios bilaterais e 
multilaterais de experiências sobre os 
ensinamentos colhidos e as melhores 
práticas em todos os setores afetados.

economia com impacto neutro no clima. 
Para tal, os Estados-Membros devem 
preparar, em cooperação com as partes 
interessadas pertinentes e, sempre que 
necessário, com o apoio da Comissão, 
planos territoriais de transição justa, 
pormenorizando o processo de transição, 
que sejam compatíveis com os seus planos 
nacionais em matéria de energia e clima. 
Com esse objetivo, a Comissão deve criar 
uma Plataforma para uma Transição Justa, 
assente na plataforma existente para as 
regiões carboníferas em transição, a fim de 
permitir intercâmbios bilaterais e 
multilaterais de experiências sobre os 
ensinamentos colhidos e as melhores 
práticas em todos os setores afetados.

Or. en

Alteração 222
Andrea Caroppo

Proposta de regulamento
Considerando 14

Texto da Comissão Alteração

14. O apoio prestado pelo FTJ deve ser 
condicionado à implementação efetiva de 
um processo de transição num território 
específico, a fim de alcançar uma 
economia com impacto neutro no clima. 
Para tal, os Estados-Membros devem 
preparar, em cooperação com as partes 
interessadas pertinentes e com o apoio da 
Comissão, planos territoriais de transição 
justa, pormenorizando o processo de 
transição, em consonância com os seus 
planos nacionais em matéria de energia e 
clima. Com esse objetivo, a Comissão deve 
criar uma Plataforma para uma Transição 
Justa, assente na plataforma existente para 
as regiões carboníferas em transição, a fim 
de permitir intercâmbios bilaterais e 
multilaterais de experiências sobre os 
ensinamentos colhidos e as melhores 

14. O apoio prestado pelo FTJ deve ser 
condicionado à implementação de um 
processo de transição num território 
específico, a fim de alcançar uma 
economia com impacto neutro no clima. 
Para tal, os Estados-Membros devem 
preparar, em cooperação com as partes 
interessadas pertinentes e com o apoio da 
Comissão, planos territoriais de transição 
justa, com informações sobre o processo 
de transição coerentes com os seus planos 
nacionais em matéria de energia e clima. 
Com esse objetivo, a Comissão deve criar 
uma Plataforma para uma Transição Justa, 
assente na plataforma existente para as 
regiões carboníferas em transição, a fim de 
permitir intercâmbios bilaterais e 
multilaterais de experiências sobre os 
ensinamentos colhidos e as melhores 
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práticas em todos os setores afetados. práticas em todos os setores afetados.

Or. it

Alteração 223
Manuel Pizarro, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Milan Brglez, Evelyn Regner, 
Marc Angel, Elisabetta Gualmini, Brando Benifei, Pierfrancesco Majorino, Gabriele 
Bischoff, Estrella Durá Ferrandis, Klára Dobrev, Agnes Jongerius

Proposta de regulamento
Considerando 14-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

14-A. A fim de assegurar a eficácia a 
longo prazo e os efeitos positivos da 
transição e do FTJ, a Comissão deverá 
proceder à recolha de dados para melhor 
prever as competências que serão 
necessárias em todos os setores e 
indústrias, por forma a que estes se 
possam adaptar às mudanças exigidas por 
uma nova economia ecológica e, em 
especial, para que possam apresentar 
modelos para os efeitos dos cenários de 
descarbonização no emprego, bem como 
para assegurar o seu acompanhamento 
através de indicadores de sustentabilidade 
social adequados.

Or. en

Alteração 224
Radan Kanev

Proposta de regulamento
Considerando 14-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

14-A. A fim de assegurar a eficácia a 
longo prazo e os efeitos positivos da 
transição e do FTJ, a Comissão deverá 
proceder à recolha de dados para melhor 
prever as competências que serão 
necessárias em todos os setores e 
indústrias, por forma a que estes se 
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possam adaptar às mudanças exigidas por 
uma nova economia ecológica e, em 
especial, para que possam apresentar 
modelos para os efeitos dos cenários de 
descarbonização no emprego.

Or. en

Alteração 225
Radan Kanev

Proposta de regulamento
Considerando 15

Texto da Comissão Alteração

15. Os planos territoriais de transição 
justa devem identificar os territórios mais 
afetados onde o apoio do FTJ deve ser 
concentrado e descrever as ações 
específicas a empreender para alcançar 
uma economia com impacto neutro no 
clima, nomeadamente no que diz respeito à 
conversão ou ao encerramento de 
instalações que envolvam a produção de 
combustíveis fósseis ou outras atividades 
com grande intensidade de gases com 
efeito de estufa. Esses territórios devem ser 
identificados com precisão e corresponder 
a regiões de nível NUTS 3 ou suas partes. 
Os planos devem especificar os desafios e 
as necessidades desses territórios e 
identificar o tipo de operações necessárias 
de uma forma que assegure o 
desenvolvimento coerente de atividades 
económicas resistentes às alterações 
climáticas, que sejam também coerentes 
com a transição para a neutralidade 
climática e os objetivos do Pacto 
Ecológico. Apenas os investimentos 
conformes aos planos de transição devem 
receber o apoio financeiro do FTJ. Os 
planos territoriais de transição justa devem 
fazer parte dos programas (apoiados pelo 
FEDER, o FSE+, o Fundo de Coesão ou 
o FTJ, consoante o caso) aprovados pela 

15. Os planos territoriais de transição 
justa devem identificar os intervenientes e 
os territórios mais afetados onde o apoio do 
FTJ tem de ser concentrado e descrever as 
ações específicas a empreender para 
alcançar uma economia com impacto 
neutro no clima, o mais tardar até 2050, 
nomeadamente no que diz respeito ao 
encerramento de instalações que envolvam 
a produção de combustíveis fósseis ou 
outras atividades com grande intensidade 
de gases com efeito de estufa, bem como 
um plano pormenorizado relativo aos 
investimentos em infraestruturas sociais. 
Esses territórios devem ser identificados 
com precisão e corresponder a regiões de 
nível NUTS 3 ou suas partes. Os planos 
devem especificar os desafios, as 
oportunidades e as necessidades desses 
territórios, inclusive em termos de 
infraestruturas sociais e no que se refere 
ao potencial de criação de emprego 
necessário para lograr a transição, e 
identificar o tipo de operações necessárias 
de uma forma que assegure o 
desenvolvimento coerente de atividades 
económicas resistentes às alterações 
climáticas, que sejam também coerentes 
com a transição para a neutralidade 
climática, o mais tardar até 2050, e os 
objetivos do Pacto Ecológico Europeu, 
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Comissão. garantindo simultaneamente que 
ninguém seja deixado para trás. Os 
planos devem igualmente identificar os 
recursos humanos e empresariais mais 
vulneráveis e mais valiosos das regiões, a 
fim de promover o desenvolvimento 
sustentável com base no potencial 
educativo e de engenharia existente. As 
PME existentes, em especial as que atuam 
como subcontratantes na cadeia de valor 
da produção de combustíveis fósseis, 
devem ser consideradas recursos 
essenciais das comunidades locais. 
Apenas os investimentos conformes aos 
planos de transição devem receber o apoio 
financeiro do FTJ. Os planos territoriais de 
transição justa devem fazer parte do 
programa nacional FTJ, que deve ser 
aprovado pela Comissão.

Or. en

Alteração 226
Marie-Pierre Vedrenne, Sylvie Brunet, Stéphane Bijoux, Véronique Trillet-Lenoir, Ilana 
Cicurel, Dragoș Pîslaru

Proposta de regulamento
Considerando 15

Texto da Comissão Alteração

15. Os planos territoriais de transição 
justa devem identificar os territórios mais 
afetados onde o apoio do FTJ deve ser 
concentrado e descrever as ações 
específicas a empreender para alcançar 
uma economia com impacto neutro no 
clima, nomeadamente no que diz respeito à 
conversão ou ao encerramento de 
instalações que envolvam a produção de 
combustíveis fósseis ou outras atividades 
com grande intensidade de gases com 
efeito de estufa. Esses territórios devem ser 
identificados com precisão e corresponder 
a regiões de nível NUTS 3 ou suas partes. 
Os planos devem especificar os desafios e 
as necessidades desses territórios e 

15. Os planos territoriais de transição 
justa devem identificar os territórios mais 
afetados onde o apoio do FTJ deve ser 
concentrado e descrever as ações 
específicas a empreender para alcançar 
uma economia com impacto neutro no 
clima, nomeadamente no que diz respeito à 
conversão ou ao encerramento de 
instalações que envolvam a produção de 
combustíveis fósseis ou outras atividades 
com grande intensidade de gases com 
efeito de estufa. Esses territórios devem ser 
identificados com precisão e corresponder 
a regiões de nível NUTS 3 ou suas partes. 
Os planos devem especificar os desafios e 
as necessidades desses territórios e 
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identificar o tipo de operações necessárias 
de uma forma que assegure o 
desenvolvimento coerente de atividades 
económicas resistentes às alterações 
climáticas, que sejam também coerentes 
com a transição para a neutralidade 
climática e os objetivos do Pacto 
Ecológico. Apenas os investimentos 
conformes aos planos de transição devem 
receber o apoio financeiro do FTJ. Os 
planos territoriais de transição justa devem 
fazer parte dos programas (apoiados pelo 
FEDER, o FSE+, o Fundo de Coesão ou o 
FTJ, consoante o caso) aprovados pela 
Comissão.

identificar o tipo de operações necessárias 
de uma forma que assegure o 
desenvolvimento coerente de atividades 
económicas resistentes às alterações 
climáticas e geradoras de postos de 
trabalho sustentáveis e de qualidade, que 
sejam também coerentes com a transição 
para a neutralidade climática até 2050, os 
objetivos do Pacto Ecológico, os Objetivos 
de Desenvolvimento Sustentável das 
Nações Unidas e os princípios do Pilar 
Europeu dos Direitos Sociais. Apenas os 
investimentos conformes aos planos de 
transição devem receber o apoio financeiro 
do FTJ. Os planos territoriais de transição 
justa devem fazer parte dos programas 
(apoiados pelo FEDER, o FSE+, o Fundo 
de Coesão ou o FTJ, consoante o caso) 
aprovados pela Comissão e devem ter em 
conta as situações em que o FEG 
interveio ou poderá intervir.

Or. fr

Alteração 227
Manuel Pizarro, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Milan Brglez, Evelyn Regner, 
Marc Angel, Elisabetta Gualmini, Brando Benifei, Pierfrancesco Majorino, Gabriele 
Bischoff, Estrella Durá Ferrandis, Klára Dobrev, Agnes Jongerius

Proposta de regulamento
Considerando 15

Texto da Comissão Alteração

15. Os planos territoriais de transição 
justa devem identificar os territórios mais 
afetados onde o apoio do FTJ deve ser 
concentrado e descrever as ações 
específicas a empreender para alcançar 
uma economia com impacto neutro no 
clima, nomeadamente no que diz respeito à 
conversão ou ao encerramento de 
instalações que envolvam a produção de 
combustíveis fósseis ou outras atividades 
com grande intensidade de gases com 
efeito de estufa. Esses territórios devem ser 
identificados com precisão e corresponder 
a regiões de nível NUTS 3 ou suas partes. 
Os planos devem especificar os desafios e 

15. Os planos territoriais de transição 
justa devem identificar os intervenientes e 
os territórios mais afetados onde o apoio do 
FTJ deve ser concentrado e descrever as 
ações específicas a empreender para 
alcançar uma economia com impacto 
neutro no clima, nomeadamente no que diz 
respeito à conversão ou ao encerramento 
de instalações que envolvam a produção de 
combustíveis fósseis ou outras atividades 
com grande intensidade de gases com 
efeito de estufa, bem como um plano 
pormenorizado relativo aos investimentos 
em infraestruturas sociais e públicas, com 
a participação dos parceiros sociais em 
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as necessidades desses territórios e 
identificar o tipo de operações necessárias 
de uma forma que assegure o 
desenvolvimento coerente de atividades 
económicas resistentes às alterações 
climáticas, que sejam também coerentes 
com a transição para a neutralidade 
climática e os objetivos do Pacto 
Ecológico. Apenas os investimentos 
conformes aos planos de transição devem 
receber o apoio financeiro do FTJ. Os 
planos territoriais de transição justa devem 
fazer parte dos programas (apoiados pelo 
FEDER, o FSE+, o Fundo de Coesão ou o 
FTJ, consoante o caso) aprovados pela 
Comissão.

todas as fases do processo, a fim de 
contribuírem para a identificação das 
necessidades específicas a visar. Esses 
territórios devem ser identificados com 
precisão e corresponder a regiões de nível 
NUTS 3 ou suas partes. Os planos devem 
especificar os desafios e as necessidades 
desses territórios e identificar o tipo de 
operações necessárias de uma forma que 
assegure o desenvolvimento coerente de 
atividades económicas resistentes às 
alterações climáticas, que sejam também 
coerentes com a transição para a 
neutralidade climática e os objetivos do 
Pacto Ecológico Europeu. Apenas os 
investimentos conformes aos planos de 
transição devem receber o apoio financeiro 
do FTJ. Os planos territoriais de transição 
justa devem fazer parte do programa 
nacional FTJ, que deve ser aprovado pela 
Comissão.

Or. en

Alteração 228
Krzysztof Hetman, Jarosław Duda

Proposta de regulamento
Considerando 15

Texto da Comissão Alteração

15. Os planos territoriais de transição 
justa devem identificar os territórios mais 
afetados onde o apoio do FTJ deve ser 
concentrado e descrever as ações 
específicas a empreender para alcançar 
uma economia com impacto neutro no 
clima, nomeadamente no que diz respeito à 
conversão ou ao encerramento de 
instalações que envolvam a produção de 
combustíveis fósseis ou outras atividades 
com grande intensidade de gases com 
efeito de estufa. Esses territórios devem ser 
identificados com precisão e corresponder 
a regiões de nível NUTS 3 ou suas partes. 
Os planos devem especificar os desafios e 

15. Os planos territoriais de transição 
justa devem identificar os territórios mais 
afetados onde o apoio do FTJ deve ser 
concentrado e descrever as ações 
específicas a empreender para alcançar 
uma economia com impacto neutro no 
clima, nomeadamente no que diz respeito à 
conversão ou ao encerramento de 
instalações que envolvam a produção de 
combustíveis fósseis sólidos ou outras 
atividades com grande intensidade de gases 
com efeito de estufa, desenvolvendo, 
simultaneamente, novas oportunidades de 
emprego, a fim de evitar a exclusão social 
nos territórios afetados. Esses territórios 
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as necessidades desses territórios e 
identificar o tipo de operações necessárias 
de uma forma que assegure o 
desenvolvimento coerente de atividades 
económicas resistentes às alterações 
climáticas, que sejam também coerentes 
com a transição para a neutralidade 
climática e os objetivos do Pacto 
Ecológico. Apenas os investimentos 
conformes aos planos de transição devem 
receber o apoio financeiro do FTJ. Os 
planos territoriais de transição justa devem 
fazer parte dos programas (apoiados pelo 
FEDER, o FSE+, o Fundo de Coesão ou o 
FTJ, consoante o caso) aprovados pela 
Comissão.

devem ser identificados com precisão e 
corresponder a regiões de nível NUTS 2 
ou 3 ou suas partes. Os planos devem 
especificar os desafios e as necessidades 
desses territórios e identificar o tipo de 
operações necessárias de uma forma que 
assegure o desenvolvimento coerente de 
atividades económicas resistentes às 
alterações climáticas, que sejam também 
coerentes com a transição para a 
neutralidade climática e os objetivos do 
Pacto Ecológico, salvaguardando, 
simultaneamente, os níveis de emprego. 
Apenas os investimentos conformes aos 
planos de transição devem receber o apoio 
financeiro do FTJ. Os planos territoriais de 
transição justa podem fazer parte dos 
programas (apoiados pelo FEDER, o 
FSE+, o Fundo de Coesão ou o FTJ, 
consoante o caso) aprovados pela 
Comissão.

Or. en

Alteração 229
Anne Sander

Proposta de regulamento
Considerando 15

Texto da Comissão Alteração

15. Os planos territoriais de transição 
justa devem identificar os territórios mais 
afetados onde o apoio do FTJ deve ser 
concentrado e descrever as ações 
específicas a empreender para alcançar 
uma economia com impacto neutro no 
clima, nomeadamente no que diz respeito à 
conversão ou ao encerramento de 
instalações que envolvam a produção de 
combustíveis fósseis ou outras atividades 
com grande intensidade de gases com 
efeito de estufa. Esses territórios devem ser 
identificados com precisão e corresponder 
a regiões de nível NUTS 3 ou suas partes. 
Os planos devem especificar os desafios e 
as necessidades desses territórios e 
identificar o tipo de operações necessárias 

15. Os planos territoriais de transição 
justa devem identificar os territórios mais 
afetados onde o apoio do FTJ deve ser 
concentrado e descrever as ações 
específicas a empreender para alcançar 
uma economia com impacto neutro no 
clima, nomeadamente no que diz respeito à 
conversão ou ao encerramento de 
instalações que envolvam a produção de 
combustíveis fósseis ou outras atividades 
com grande intensidade de gases com 
efeito de estufa. Esses territórios devem ser 
identificados com precisão e corresponder 
a regiões de nível NUTS 3 ou suas partes. 
Os planos devem especificar os desafios 
económicos, sociais, territoriais e 
ambientais e as necessidades desses 
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de uma forma que assegure o 
desenvolvimento coerente de atividades 
económicas resistentes às alterações 
climáticas, que sejam também coerentes 
com a transição para a neutralidade 
climática e os objetivos do Pacto 
Ecológico. Apenas os investimentos 
conformes aos planos de transição devem 
receber o apoio financeiro do FTJ. Os 
planos territoriais de transição justa devem 
fazer parte dos programas (apoiados pelo 
FEDER, o FSE+, o Fundo de Coesão ou o 
FTJ, consoante o caso) aprovados pela 
Comissão.

territórios e identificar o tipo de operações 
necessárias, incluindo no que respeita à 
promoção do emprego e à requalificação 
dos trabalhadores, de uma forma que 
assegure a construção de um modelo 
económico e social mais justo e 
sustentável, bem como o desenvolvimento 
coerente de atividades económicas 
resistentes às alterações climáticas, que 
sejam também coerentes com a transição 
para a neutralidade climática e os objetivos 
do Pacto Ecológico. Apenas os 
investimentos conformes aos planos de 
transição devem receber o apoio financeiro 
do FTJ. Os planos territoriais de transição 
justa devem fazer parte dos programas 
(apoiados pelo FEDER, o FSE+, o Fundo 
de Coesão ou o FTJ, consoante o caso) 
aprovados pela Comissão.

Or. fr

Alteração 230
Marianne Vind

Proposta de regulamento
Considerando 15

Texto da Comissão Alteração

15. Os planos territoriais de transição 
justa devem identificar os territórios mais 
afetados onde o apoio do FTJ deve ser 
concentrado e descrever as ações 
específicas a empreender para alcançar 
uma economia com impacto neutro no 
clima, nomeadamente no que diz respeito à 
conversão ou ao encerramento de 
instalações que envolvam a produção de 
combustíveis fósseis ou outras atividades 
com grande intensidade de gases com 
efeito de estufa. Esses territórios devem ser 
identificados com precisão e corresponder 
a regiões de nível NUTS 3 ou suas partes. 
Os planos devem especificar os desafios e 
as necessidades desses territórios e 
identificar o tipo de operações necessárias 
de uma forma que assegure o 
desenvolvimento coerente de atividades 

15. Os planos territoriais de transição 
justa devem identificar os territórios mais 
afetados onde o apoio do FTJ deve ser 
concentrado e descrever as ações 
específicas a empreender para alcançar 
uma economia com impacto neutro no 
clima, nomeadamente no que diz respeito à 
conversão ou ao encerramento de 
instalações que envolvam a produção de 
combustíveis fósseis ou outras atividades 
com grande intensidade de gases com 
efeito de estufa e à assistência à melhoria 
das competências e à requalificação, bem 
como aos fornecedores e prestadores de 
serviços fortemente dependentes destas 
indústrias. Esses territórios devem ser 
identificados com precisão e corresponder 
a regiões de nível NUTS 3 ou suas partes. 
Os planos devem especificar os desafios e 
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económicas resistentes às alterações 
climáticas, que sejam também coerentes 
com a transição para a neutralidade 
climática e os objetivos do Pacto 
Ecológico. Apenas os investimentos 
conformes aos planos de transição devem 
receber o apoio financeiro do FTJ. Os 
planos territoriais de transição justa devem 
fazer parte dos programas (apoiados pelo 
FEDER, o FSE+, o Fundo de Coesão ou o 
FTJ, consoante o caso) aprovados pela 
Comissão.

as necessidades desses territórios e 
identificar o tipo de operações necessárias 
de uma forma que assegure o 
desenvolvimento coerente de atividades 
económicas resistentes às alterações 
climáticas, que sejam também coerentes 
com a transição para a neutralidade 
climática e os objetivos do Pacto 
Ecológico. Apenas os investimentos 
conformes aos planos de transição devem 
receber o apoio financeiro do FTJ. Os 
planos territoriais de transição justa devem 
fazer parte dos programas (apoiados pelo 
FEDER, o FSE+, o Fundo de Coesão ou o 
FTJ, consoante o caso) aprovados pela 
Comissão.

Or. en


